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EDITAL SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2016 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, no uso de suas 

atribuições, considerando os questionamentos administrativos e judiciais do Concurso Público 

Municipal deflagrado pelo Edital nº 03/2016 e diante da notificação recomendatória nº 

02/2016 emitida pelo Ministério Público Estadual e recebida no dia 13/06/2016, resolve: 

 

Suspender a realização das provas marcadas para o dia 19/06/2016, bem como todo o restante 

do cronograma do concurso público até ulterior decisão. 

 

São Domingos do Norte-ES, 13 de junho de 2016 

 

 

 

José Geraldo Guidoni 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE ERRATA Nº 04/2016 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2016 

 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA ESGOTO - SAAE/SDN, tornam público, por ordem do Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de São Domingos do Norte- ES e do Senhor Diretor do SAAE, que diante de 

inúmeros relatos de dificuldades com o sistema de inscrição por causa de problemas de 

conexão com a internet, resolveu-se prorrogar o prazo para as inscrições do concurso e 

pagamento, na forma que segue: 

 

1. Fica prorrogado o prazo de recebimento das inscrições até o dia 24/05/2016, com 

pagamento dos boletos até o dia 25/05/2016 e divulgação dos quantitativos de candidatos no 

dia 30/05/2016. 

 

2. No dia 23/05/2016 será divulgado novo cronograma e edital consolidado. 

 

Permanecem inalteradas as demais regras e condições constantes do Edital nº 003/2016 do 

Concurso Público. 

 

São Domingos do Norte-ES, 19 de maio de 2016 

 

 

 

José Geraldo Guidoni 

Prefeito Municipal  

 

 

Ailton Jorge Trevizani 

Diretor do SAAE 
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São Domingos do Norte

PREFEITURA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2016
Publicação Nº 47884

EDITAL DE ERRATA Nº 03/2016

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE/SDN, tornam 
público, por ordem do Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte- ES e do Senhor Diretor do SAAE, a 
ERRATA do edital em epígrafe na forma que segue: 

1. O item 8.4.3 do Edital de Concurso Público nº 03/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:

“8.4.3 – Os Títulos deverão ser postados até o dia 06 de julho de 2016, via SEDEX para a sede da Fundação Espírito-
Santense de Tecnologia – FEST, localizada na Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória
-ES, CEP 29.075-090.”

2. O item 8.6 do Edital de Concurso Público nº 03/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:

“8.6 - Os pontos atribuídos aos Títulos serão acrescidos ao resultado da pontuação das provas escritas do candidato, para 

3. O quadro de cargos descrito no preâmbulo do Edital de Concurso Público nº 03/2016 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

CARGO CARGA HOR/ 
SEMANAL VAGAS

TAXA

INSCRIÇÃO
REQUISITOS VENCIMENTO 

INICIAL

Agente de Fiscalização e 
Administração Ambiental

40 CR R$47,00

Curso Técnico em Meio Ambiente + Co-
nhecimentos  + co-
nhecimentos básicos de informática + 
CNH “AB”

R$ 1.570,94

Agente Fiscal de Saúde 
Sanitária

40 CR R$37,00
Ensino Médio Completo + Conhecimen-

-
formática + CNH “AB”

R$ 1.249,38

Agente Municipal de 
Proteção e Defesa Civil

40 01+CR R$37,00
Ensino Médio + -
cos na área+ conhecimentos básicos de 
informática + CNH “AB”

R$ 1.249,38

Ajudante (SAAE) 40 03+CR R$26,00 Ensino Fundamental(4ª Série) R$ 880,00

Almoxarife 40 CR R$37,00
Ensino Médio +treinamento na área com 

informática 
R$ 1.249,38

Arquiteto e Urbanista 30 01+CR R$73,00
Ensino Superior Arquitetura e Urbanismo 
Registro no CAU/BR + conhecimentos 
básicos de informática 

R$ 2.444,97

Assistente Administrativo 40 CR R$37,00
Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática 

R$ 1.249,38

Assistente Social 30 CR R$58,00
Ensino Superior + Registro no Conselho 
de Classe

R$ 1.950,51

Atendente 40 02+CR R$26,00
Ensino Médio + Conhecimentos em In-
formática

R$ 880,00
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Auditor Contábil de 
Controle Interno

30 CR R$73,00

Ensino Superior em Ciências Contábeis + 
Registro CRC +Conhecimento sobre ma-

jurídica e administração pública + con-
ceitos relacionados ao controle interno e 
auditoria + conhecimentos em informá-
tica

R$ 2.444,97

Auditor de Controle 
Interno

30 01+CR R$73,00

Ensino Superior em Ciências Contábeis/
Economia/

Direito/Administração+ Conhecimento 

contábil, jurídica e administração públi-
ca + conceitos relacionados ao controle 
interno e auditoria + conhecimentos em 
informática

R$ 2.444,97

Auxiliar Administrativo 40 02+CR R$26,00
Ensino Fundamental Completo + Conhe-
cimentos Básicos Informática + conheci- R$ 880,00

Auxiliar de Mecânica 40 CR R$26,00 Fundamental Incompleto (4ª Série) R$ 880,00

Auxiliar de Secretaria 
Escolar 

40 03+CR R$26,00
Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
de Informática + Conhecimentos espe- R$ 880,00

Auxiliar de Serviços 
Odontológicos

40 02+CR R$26,00

-
cos na área +conhecimentos básicos de 
informática + comprovação de treina-

no conselho de classe

R$ 880,00

Berçarista 40 CR R$26,00
Ensino Fundamental Completo + conhe-

R$ 880,00

Biólogo 30 CR R$58,00

Ensino Superior em Ciências Biológicas 
+ registro no Conselho Regional de Bio-
logia (CRBIO) + conhecimentos básicos 
de informática 

R$ 1.950,51

Cirurgião-Dentista 24 01+CR R$73,00
Ensino Superior em Odontologia + Re-
gistro no Conselho de Classe

R$ 2.444,97

Contador 30 CR R$73,00
Ensino Superior em Ciências Contábeis + 
Registro CRC + Conhecimentos básicos 
Informática

R$ 2.444,97

Contador (SAAE) 30 CR R$73,00
Ensino Superior em Ciências Contábeis + 
Registro CRC + Conhecimentos básicos 
de Informática 

R$ 2.444,97

Coveiro 40 CR R$26,00
Ensino Fundamental Incompleto (4ª Sé-
rie)

R$ 880,00

Cuidador Social 44 CR R$26,00
Fundamental Completo + Conhecimento 
da Lei nº 8.069/90

R$ 880,00

Eletricista 40 01+CR R$30,00
Ensino Fundamental Completo + Conhe-

básicos de informática
R$ 1.005,63

Enfermeiro 30 03+CR R$73,00
Ensino Superior em Enfermagem + Re-
gistro COREN 

R$ 2.444,97

Engenheiro Ambiental 30 01+CR R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Ambien-
tal +registro no (CREA) + conhecimen-
tos básicos de Informática 

R$ 2.444,97

Engenheiro Civil 30 01+CR R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Civil + 
registro no CREA + conhecimentos bási-
cos de Informática 

R$ 2.444,97

Engenheiro Florestal 30 CR R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Flores-
tal + registro no CREA +. conhecimentos 
básicos de informática 

R$ 2.444,97

Farmacêutico 30 03+CR R$58,00
Ensino Superior Farmácia/Bioquímico + 
Registro no Conselho de Classe 

R$ 1.950,51

Fisioterapeuta 30 CR R$73,00
Ensino Superior em Fisioterapia + Regis-
tro no Conselho de Classe 

R$ 2.444,97

Mecânico 40 01+CR R$30,00
Ensino Fundamental Completo +curso de 
capacitação + conhecimentos básicos de 
informática 

R$ 1.005,63

Médico Clínico Geral (24h 
semanais)

24 CR R$73,00
Ensino Superior em Medicina + Registro 
no CRM

R$ 2.444,97
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EDITAL DE ERRATA Nº 01/2016 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2016 

  

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA ESGOTO - SAAE/SDN, tornam público, por ordem do Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de São Domingos do Norte- ES e do Senhor Diretor do SAAE, a ERRATA do 

edital em epígrafe com relação ao cargo de Auxiliar de Serviços Odontológicos na forma que 

segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

 

LER-SE-Á: 

 

 

 

 
NO ANEXO III DO EDITAL, QUE TRATA DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA 

PREFEITURA, ONDE SE LÊ: 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

CARREIRA: III 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde 

pertencentes à Municipalidade, procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar 

informações, receber recados ou encaminhá-las ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-

odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos 

de saúde. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios 

odontológicos; esterilizar os instrumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser 

utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; 

efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento aos pacientes; fazer 

encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar na 

aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 

equipamentos e materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas. 

Auxiliar de Serviços 

Odontológicos 
40 02 

R$26,00 

Ensino Médio + 

Conhecimentos específicos na 

área +conhecimentos básicos 

de informática + comprovação 

de treinamento na área com 

certificado 

R$ 880,00 

Auxiliar de Serviços 

Odontológicos 
40 02 

R$26,00 

Ensino Médio + 

Conhecimentos específicos na 

área +conhecimentos básicos 

de informática + comprovação 

de treinamento na área com 

certificado + registro no 

conselho de classe 

R$ 880,00 
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. 

Complementam a escolaridade formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, 

conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.  

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; 

demonstrar capacidade de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao 

pessoal auxiliar; participar de eventos institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar 

coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar primeiros socorros; demonstrar 

capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e aparência 

pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de 

abstrair o resultado. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou 

segundo instruções pormenorizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante 

padronizados os métodos de trabalho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. Os materiais de trabalhos de valor médio e de fácil reposição. 

 

 

LER-SE-Á: 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

CARREIRA: III 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde 

pertencentes à Municipalidade, procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar 

informações, receber recados ou encaminhá-las ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-

odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos 

de saúde. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios 

odontológicos; esterilizar os instrumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser 

utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; 

efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento aos pacientes; fazer 

encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar na 

aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 

equipamentos e materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e Registro 

no Conselho de Classe. Complementam a escolaridade formal, comprovação de treinamento na área 

mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e 

demais exigências legais.  

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; 

demonstrar capacidade de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao 

pessoal auxiliar; participar de eventos institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar 

coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar primeiros socorros; demonstrar 

capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e aparência 

pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de 

abstrair o resultado. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou 

segundo instruções pormenorizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante 

padronizados os métodos de trabalho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 
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equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. Os materiais de trabalhos de valor médio e de fácil reposição. 

 

 

Fica, a presente errata, consolidada ao texto inicial do edital nº 03/2016 de Abertura do 

Concurso Público. 

 

 

 

 

São Domingos do Norte, 25 de abril de 2016. 

 

 

 

 

José Geraldo Guidoni 

Prefeito Municipal  

 

 

 

Ailton Jorge Trevisani 

Diretor do SAAE 
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EDITAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2016 

  

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA ESGOTO - SAAE/SDN, tornam público, por ordem do Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de São Domingos do Norte- ES e do Senhor Diretor do SAAE, em cumprimento ao 

disposto no art. 37, inciso II e art. 206, inciso V, ambos da Constituição Federal e demais 

legislação e normas estabelecidas neste edital, que nos dias 20/04/2016 a 18/05/2016, estarão 

abertas as inscrições para os candidatos ao CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DE 

PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de cargos vagos existentes no 

QUADRO DE PESSOAL desta municipalidade e de sua autarquia, conforme consta da Lei 

Orgânica Municipal e nos termos das Lei Municipais nº 210/99 (Regime Jurídico Único), 

825/15 (Normas sobre Concurso Público), 211/99, 155/98 e 153/97 e suas alterações e demais 

normas administrativas, bem como os que vagarem ou forem criados no período de validade 

deste Concurso. O Cronograma do Concurso (Previsão) consta no Anexo I do presente Edital. 

Os cargos, carga horária semanal, número de cargos vagos, taxa de inscrição, instrução 

mínima exigível, vencimento inicial e o regulamento do concurso público municipal seguem 

abaixo discriminados: 

 

 

CARGO 

CAR-

GA 

HOR/ 

SEMA

NAL 

VA-

GAS 

TAXA 

INSCRI-

ÇÃO 

REQUISITOS 
VENCIMEN-

TO INICIAL 

Agente de Fiscalização e 

Administração Ambiental 
40 01/CR R$47,00 

Curso Técnico em Meio 

Ambiente + 

Conhecimentosespecíficos na 

área + conhecimentos básicos 

de informática + CNH “AB” 

R$ 1.570,94 

Agente Fiscal de Saúde 

Sanitária 
40 01/CR R$37,00 

Ensino Médio Completo + 

Conhecimentos específicos+ 

Conhecimentos em 

Informática + CNH “AB” 

R$ 1.249,38 

Agente Municipal de 

Proteção e Defesa Civil 
40 01 R$37,00 

Ensino Médio 

+Conhecimentos específicos 

na área+ conhecimentos 

básicos de informática + CNH 

“AB” 

R$ 1.249,38 

Ajudante (SAAE) 40 03 R$26,00 Ensino Fundamental(4ª Série) R$ 880,00 

Almoxarife 40 01/CR R$37,00 

Ensino Médio +treinamento 

na área com certificado + 

conhecimentos básicos de 

informática   

R$ 1.249,38 

Arquiteto e Urbanista 30 01 R$73,00 

Ensino Superior Arquitetura e 

Urbanismo Registro no 

CAU/BR + conhecimentos 

básicos de informática  

R$ 2.444,97 

Assistente Administrativo 40 02/CR R$37,00 

Ensino Médio + 

Conhecimentos Básicos 

Informática  

R$ 1.249,38 

Assistente Social 30 02/CR R$58,00 
Ensino Superior + Registro no 

Conselho de Classe 
R$ 1.950,51 

Atendente 40 02 R$26,00 
Ensino Médio + 

Conhecimentos em 
R$ 880,00 
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Informática 

Auditor Contábil de 

Controle Interno 
30 01/CR R$73,00 

Ensino Superior em Ciências 

Contábeis + Registro CRC 

+Conhecimento sobre matéria 

orçamentária, financeira, 

contábil, jurídica e 

administração pública + 

conceitos relacionados ao 

controle interno e auditoria +  

conhecimentos em informática 

R$ 2.444,97 

Auditor de Controle 

Interno 
30 01 R$73,00 

Ensino Superior em Ciências 

Contábeis/Economia/ 

Direito/Administração+ 

Conhecimento sobre matéria 

orçamentária, financeira, 

contábil, jurídica e 

administração pública + 

conceitos relacionados ao 

controle interno e auditoria +  

conhecimentos em informática 

R$ 2.444,97 

Auxiliar Administrativo 40 02 R$26,00 

Ensino Fundamental 

Completo + Conhecimentos 

Básicos Informática + 

conhecimentos específicos na 

área   

R$ 880,00 

Auxiliar de Mecânica 40 02/CR R$26,00 
FundamentalIncompleto (4ª 

Série) 
R$ 880,00 

Auxiliar de Secretaria 

Escolar  
40 03 R$26,00 

Ensino Médio + 

Conhecimentos Básicos de 

Informática + Conhecimentos 

específicos na área 

R$ 880,00 

Auxiliar de Serviços 

Odontológicos 
40 02 

R$26,00 

Ensino Médio + 

Conhecimentos específicos na 

área +conhecimentos básicos 

de informática + comprovação 

de treinamento na área com 

certificado 

R$ 880,00 

Berçarista 40 08/CR R$26,00 

Ensino Fundamental 

Completo + conhecimentos 

específicos da Lei nº 8.069/90  

R$ 880,00 

Biólogo 30 01/CR R$58,00 

Ensino Superiorem   Ciências 

Biológicas + registro no 

Conselho Regional de 

Biologia (CRBIO) + 

conhecimentos básicos de 

informática  

R$ 1.950,51 

Cirurgião-Dentista 24 01 R$73,00 

Ensino Superior em 

Odontologia + Registro no 

Conselho de Classe 

R$ 2.444,97 

Contador  30 02/CR R$73,00 

Ensino Superior em Ciências 

Contábeis + Registro CRC + 

Conhecimentos básicos 

Informática 

R$ 2.444,97 

Contador (SAAE) 30 01/CR R$73,00 

Ensino Superior em Ciências 

Contábeis + Registro CRC + 

Conhecimentos básicos de 

Informática  

R$ 2.444,97 

Coveiro 40 01/CR R$26,00 Ensino Fundamental R$ 880,00 
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Incompleto (4ª Série) 

Cuidador Social  44 03/CR R$26,00 

Fundamental Completo + 

Conhecimento da Lei nº 

8.069/90 

R$ 880,00 

Eletricista 40 01 R$30,00 

Ensino Fundamental 

Completo + Conhecimentos 

específicos + Conhecimentos 

básicos de informática 

R$ 1.005,63 

Enfermeiro 30 03 R$73,00 

Ensino Superior em 

Enfermagem + Registro 

COREN  

R$ 2.444,97 

Engenheiro Ambiental 30 01 R$73,00 

Ensino Superior em 

Engenharia Ambiental 

+registro no (CREA) + 

conhecimentos básicos de 

Informática  

R$ 2.444,97 

Engenheiro Civil 30 01 R$73,00 

Ensino Superior em 

Engenharia Civil + registro no 

CREA + conhecimentos 

básicos de Informática  

R$ 2.444,97 

Engenheiro Florestal 30 01/CR R$73,00 

Ensino Superior em 

Engenharia Florestal + 

registro no CREA +. 

conhecimentos básicos de 

informática  

R$ 2.444,97 

Farmacêutico 30 03 R$58,00 

Ensino Superior 

Farmácia/Bioquímico + 

Registro no Conselho de 

Classe  

R$ 1.950,51 

Fisioterapeuta 30 01/CR R$73,00 

Ensino Superiorem 

Fisioterapia + Registro no 

Conselho de Classe  

R$ 2.444,97 

Mecânico 40 01 R$30,00 

Ensino Fundamental 

Completo +curso de 

capacitação + conhecimentos 

básicos de informática  

R$ 1.005,63 

Médico Clínico Geral 

(24h semanais) 
24 03/CR R$73,00 

Ensino Superior em Medicina 

+ Registro no CRM 
R$ 2.444,97 

Médico Veterinário 30 01 R$73,00 

Ensino Superior em Medicina 

Veterinária + Registro no 

Conselho de Classe 

R$ 2.444,97 

Motorista 40 13 R$30,00 

Instrução Formal (4ª Série) + 

CNH “D” + Curso Direção 

Defensiva + Curso de 

Formação de Condutor de 

Transporte Escolar + Curso de 

Condução de Veículos de 

Emergência + exame 

psicotécnico com aprovação 

especial para transporte de 

alunos até a posse 

R$ 1.005,63 

Nutricionista 30 02/CR R$58,00 

Ensino Superior em Nutrição 

+ Registro no Conselho de 

Classe 

R$ 1.950,51 

Operador de 

Máquinas(escavadeira 

hidráulica, motoniveladora 

[patrol],retroescavadeira, pá 

carregadeira e rolo compacta- 

dor pé de carneiro). 

40 04 
R$37,00 

Fundamental Completo + 

CNH “C” 

R$ 1.249,38 
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Pedreiro 40 01/CR R$30,00 

Fundamental Completo + 

Curso de Formação 

Profissional 

R$ 1.005,63 

Procurador Municipal 30 01 R$73,00 
Bacharel em Direito + 

Registro OAB 
R$ 2.444,97 

Professor Ma.PA -   

Educação Infantil 25 10 R$38,00 

Licenciatura de Graduação 

Plena em Pedagogia para 

Educação Infantil ou Curso 

Normal Superior 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PA -  Séries 

Iniciais  
25 32 R$38,00 

Licenciatura de Graduação 

Plena em Pedagogia para as 

séries iniciais do ensino 

fundamental ou Curso Normal 

Superior 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - Artes  25 03/CR R$38,00 Licenciatura Plena em Artes  R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - 

Ciências 
25 04/CR R$38,00 

Licenciatura Plena em 

Ciências 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - Ed. 

Física 
25 06/CR R$38,00 

Licenciatura Plena em 

Educação Física 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - 

Geografia 
25 03/CR R$38,00 

Licenciatura Plena em 

Geografia 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - 

História 
25 03/CR R$38,00 

Licenciatura Plena em 

História 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - Inglês 25 03/CR R$38,00 Letras Português/Inglês 
R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - Língua 

Portuguesa 
25 06/CR R$38,00 

Licenciatura em Língua 

Portuguesa 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PB - 

Matemática 
25 06/CR R$38,00 

Licenciatura Plena em 

Matemática 

R$ 1.267,08 

Professor Ma.PP 25 07/CR R$38,00 

Licenciatura de graduação 

plena na área de atuação 

específica, em cursos 

reconhecidos pelo MEC. 

Admitem-se, ainda, 

profissionais com graduação 

correspondente às áreas de 

conhecimentos específicos do 

currículo, acrescida da 

complementação pedagógica, 

nos termos da legislação 

vigente. 

R$ 1.267,08 

Psicólogo 30 02/CR R$58,00 

Ensino Superior em 

Psicologia+ Registro no 

Conselho de Classe 

R$ 1.950,51 

Químico (SAAE) 20 01/CR R$73,00 

Ensino Superiorem Química + 

Registro no Conselho de 

Classe + conhecimentos 

básicos de informática   

R$ 2.444,97 

Servente 40 30     R$26,00 
Fundamental Incompleto – (4ª 

Série) 
R$ 880,00 

Técnico Agrícola  40 01/CR R$47,00 
Curso Técnico + Registro 

Conselho +conhecimentos de 

Informática + CNH “AB”  

R$ 1.570,94 

Técnico em Contabilidade 40 01 R$47,00 

Curso Técnico em 

contabilidade + Registro 

Conselho (CRC) + 

Conhecimentos de 

Informática. 

R$ 1.570,94 

Técnico em Edificações 40 01 R$47,00 Curso Técnico em Edificações R$ 1.570,94 
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*CR = Cadastro de Reserva 

 

O texto do Edital completo do concurso encontra-se publicado na íntegra no sítio  

www.fest.org.br, que poderá ser baixado ou lido pelos interessados. O concurso público 

municipal será coordenado pela COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO constituída especialmente para este fim pela Portaria nº 

6.987/2015, sob assessoria técnica da FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE 

TECNOLOGIA-FEST, mediante as seguintes condições: 

 

1 - DO REGIME JURÍDICO: 

 

1.1- Os classificados no presente concurso público serão nomeados sob regime jurídico 

ESTATUTÁRIO, conforme legislação do Município de São Domingos do Norte. 

 

2 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES: 

 

2.1- São requisitos legais: 

 

2.1.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

2.1.2- Ter completado 18 (dezoito) anos na data de posse. 

2.1.3- Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

2.1.4- Estar em dia com o Serviço Militar, sendo sexo masculino. 

2.1.5- Ser portador de diploma registrado/revalidado ou certificado de conclusão do curso, da 

escolaridade exigida para o cargo. 

 

2.2 - Não é necessária a apresentação destes documentos para inscrição. Somente quando da 

convocação dos candidatos aprovados serão exigidos os documentos que confirmam as 

declarações previstas neste Edital. 

 

2.3 - Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital, implicando a 

inscrição do candidato no seu conhecimento e na sua tácita aceitação em relação às quais não 

+ Conhecimentos de 

informática ou técnico em 

construção civil nas 

modalidades, em nível médio, 

oferecidos pelas instituições 

de formação profissional e 

escolas técnicas, com registro 

no CREA 

Técnico em Enfermagem 40 06 R$47,00 
Curso Técnico + Registro 

Conselho 
R$ 1.570,94 

Técnico em Informática  40 02/CR R$47,00 

Ensino Médio + Curso 

TécnicoInformática ou similar 

de Nível Médio ou pós médio 

+ operar plataformas de 

grande porte (mainframe) 

R$ 1.570,94 

Técnico em Segurança do 

Trabalho 
40 01/CR R$47,00 

Ensino Médio da Área 

Segurança no Trabalho de 

nível médio ou pós-médio + 

Conhecimentos de Informática  

R$ 1.570,94 

Trabalhador Braçal 40 18/CR R$26,00 Instrução Formal(4ª Série) R$ 880,00 

Zelador 40 08/CR R$26,00 
Fundamental Incompleto (4ª 

Série) 
R$ 880,00 

http://www.fest.org.br/
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poderá alegar desconhecimento. 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET. 

 

3.1-Será admitida inscrição somente via internet, através do endereço eletrônico 

www.fest.org.br a partir do dia 20/04/2016 até 18/05/2016. 

 

3.2- Para efetuara   inscrição  é  obrigatório o número correto do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) do candidato. 

 

3.3- O candidato, apóspreencher o Requerimento  Eletrônico   de   Inscrição   no endereço  

eletrônico www.fest.org.br, deverá  conferir  o protocolo para sua impressão. 

 

3.4- O boleto bancário estará disponívelno endereço eletrônico www.fest.org.br e deve ser 

impresso para pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do 

formulário de Requerimento Eletrônico  de  Inscrição online. 

 

3.5- O pagamento daTaxa  de  Inscrição  por  meio  de boleto bancário  deverá   ser  efetuado 

até o dia 19/05/2016, no horário de atendimento das agências bancárias, conforme valores 

cobrados no percentual máximo de 3%(três por cento) da remuneração inicial do cargo, nos 

termos do art. 17, da Lei nº 825/2015. 

 

3.6 - O boleto bancário gerado no endereço eletrônico www.fest.org.br após o preenchimento 

do formulário de inscrição é o único meio de pagamento para inscrição. 

 

3.7- Não será aceito pedido de troca de cargo uma vez efetivada a inscrição. 

 

3.8- O candidato que se inscrever pela internet nãodeverá  enviar  cópia  do documento de 

identidade e CPF,  sendo  de  sua  exclusiva  responsabilidade   a  informação dos  dados 

cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei. 

 

3.9- O mesmo documentode  identidade  utilizado   para   inscrição   via   internet  deverá ser 

apresentado  para  admissão   do  candidato   na   sala  onde  serão  realizadas  as  provas 

objetivas. 

 

3.10- O cartão de inscrição dos candidatos estará disponível no endereço eletrônico 

www.fest.org.br a partir do dia 25/05/2016. 

 

3.11-A FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST  não   se 

responsabiliza   por   solicitação  de  inscrição  via   internet  não  recebida   por   motivos    de 

ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,   congestionamento   das   linhas 

de comunicação,   bem   como   outros   fatores   de   ordem    técnica    que     impossibilitem 

transferência de dados, que não forem de responsabilidade dos organizadores do concurso. 

 

3.12- O candidato que porventura extraviar ou danificar o seu boleto bancário poderáacessar o 

endereço eletrônico da empresa e gerar uma segunda via do mesmo, sendo desnecessária a 

realização de uma nova inscrição. 

 

3.13- O candidato que pagar a taxa de inscrição após a data de vencimento do boletobancário 

terá a sua inscrição indeferida. 

http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
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3.14- A homologação da inscrição pela internet será feita somente após acomprovação do 

pagamento do Boleto bancário pela instituição bancária. 

 

3.15-A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário, impreterivelmente, até o dia 

19/05/2016,no horário de expediente bancário, utilizando-se o código de barras. Não será de 

responsabilidade da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST ou da Prefeitura 

Municipal de São Domingos do Norte inscrições cujastaxas   não   tenham   sido  pagas   

através   do   Boleto    Bancário  gerado no  ato  da   inscrição e que não  possam  ser   

comprovadas.   O pagamentodo  Boleto Bancário não poderá ser feito através  de  depósito   

em   caixa    eletrônico,   cheque  ou agendamento. 

 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

NÍVEL DE VENCIMENTO DO CARGO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 880,00 R$ 26,00 

R$ 1.005,63 R$ 30,00 

R$ 1.249,38 R$ 37,00 

R$ 1.267,08 R$ 38,00 

R$ 1.570,94 R$ 47,00 

R$ 1.950,51 R$ 58,00 

R$ 2.444,97 R$ 73,00 

 

3.15.1- A importância paga como taxa em favor da Prefeitura Municipal de São Domingos do 

Norte refere-se ao ressarcimento das despesas necessárias ao processo seletivo, razão pela 

qual haverá sua devolução somente em caso de nulidade do certame. 

 

3.16- O ato de inscrição do candidato equivale à sua declaração que preenche as condições 

exigidas no item 02 (dois), sua aceitação e submissão às regras e condições determinadas no 

presente Edital, bem como o correto preenchimento de sua ficha de inscrição. 

 

3.17 - O candidato poderá inscrever-se somente para um cargo dentre os postos em concurso. 

 

3.18 – O quantitativo de inscrições de candidatos por cargo, deferidas e indeferidas (se 

houver) serão disponibilizadas no sítio www.fest.org.bra partir do dia 25/05/2016, para 

conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição dos recursos, o que deverá 

ser feito no prazo de três dias úteis e no Protocolo da Prefeitura Municipal, endereçada à 

Comissão do Concurso Público. 

 

4 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 

4.1 - Fica isento de pagamento da taxa de inscrição o candidato que declarar e comprovar 

hipossuficiência de recursos financeiros, devendo se enquadrar, comprovadamente, na 

seguinte condição: 

 

4.1.1-  Comprovar  renda da sua entidade familiar inferior a dois salários mínimos, mediante 

comprovante de renda ou de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo 

Federal (Cad.Único), Decreto Federal nº 6.135/2007. 

 

4.1.2 – A isenção tratada no subitem 4.1.1 deste Edital poderá ser solicitada somente até o dia 

29/04/2016, por meio da solicitação de inscrição no site www.fest.org.br, com adoção de uma 

http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
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das seguintes formas:  

 

4.1.2.1-   O candidato, obrigatoriamente deverá indicar o seu Número de Identificação Social 

– NIS – Programa Social do Governo, atribuído pelo CadÚnico, no ato da inscrição, clicando 

no campo destinado a este fim. 

 

4.1.2.2-  O candidato, obrigatoriamente, deverá indicar no ato da inscrição que é de família de 

baixa renda – hipossuficiente e preencher o Anexo VI  do Edital e anexar até a data 

estipulada, a documentação solicitada no subitem 4.1.2.2.1.  

 

4.1.2.2.1- Os candidatos hipossuficientes deverão anexar, até o período constante no Anexo 

VI os documentos relacionados abaixo. 

 

a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido conforme Anexo 

VI. 

 

b) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos 

do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme 

modelo disponibilizado no Anexo VI.  

 

c) Cópia das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato 

conforme indicado no Formulário Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o 

consumo mensal de 100 Kwh. 

 

4.1.3– A FEST, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do 

CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, da isenção. 

 

4.1.4-   O julgamento das solicitações de isenção de taxa de inscrição e o resultado final dos 

pedidos de isenção serão divulgados no dia 09/05/2016, no site www.fest.org.br.  

 

4.2- As condições listadas no subitem anterior deverão ser declaradas através de 

preenchimento da “Declaração de Hipossuficiência Financeira”, conforme Anexo VI do 

Edital 03/2016. 

 

4.2.1- O candidato interessadona  isenção  da  taxa  de  inscrição,  que  se enquadrar dentre 

dos requisitos exigidos, deverá retirar a ficha de solicitação disponível no Edital 03/2016 

(Anexo VI) e devolvê-la devidamente preenchida,  junto com os documentos comprobatórios, 

em envelope lacrado, com menção em destaque, “Isenção de Taxa de Inscrição – Prefeitura 

Municipal de São Domingos do Norte” até o dia 29/04/2016, através de via postal com AR, 

para o endereço da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, localizada na Av. 

Fernando Ferrari, nº 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP 29075-090.  

 

4.3- A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isençãode  pagamento  

da taxa de inscrição. 

 

4.4- O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade 

da documentação apresentada, sob as penas da lei, cabendo à FEST a análise do atendimento 

aos requisitos, da documentação comprobatória e o deferimento ou não do benefício, 

podendo, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro 

tipo de irregularidade, rever a isenção concedida. 

http://www.fest.org.br/
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4.5- Exclusivamente o candidato se responsabiliza pelo conteúdo do envelope apresentado.  

 

4.5.1- Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) pleiteara  isenção,  sem  apresentar  cópia  dos  documentos  previstos; 

d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos neste item. 

 

4.6- Não será permitida, após entrega do requerimento de isenção e dos documentos 

comprobatórios a complementação da documentação. 

 

4.7- Os documentos descritos nesteitem  terão validade somente para este Concurso Público e 

não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos.  

 

4.7.1 – A publicação do julgamento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição dar-se-á no 

endereço eletrônico: www.fest.org.br até o dia 09/05/2016 

 

4.8- O candidato que tiver o pedido de isenção deferido,   deve   imprimir  o  cartão  de 

inscrição no endereço eletrônico: www.fest.org.br após 03/06/2016. 

 

4.9 - O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido terá, impreterivelmente,até  o  

último dia de inscrição: 18/05/2016 para preencher o Requerimento  Eletrônico   de   

Inscrição   no endereço  eletrônico: www.fest.org.br  pagar a taxa respectiva e realizá-la 

normalmente. 

 

4.10 – A FEST não  se  responsabiliza pelo conteúdo dos envelopes recebidos, o qual será de 

inteira responsabilidade do candidato. 

 

4.11 - Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela FEST. 

 

5 – DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 

 

5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste 

Concurso Público, desde que as atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com a 

deficiência de que são portadores, e a elas serão reservados 10% (dez por cento) do total das 

vagas oferecidas por cargo, considerando a compatibilidade do candidato, para efeito de 

comprovação da deficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 825/2015. 

 

5.1.1 - Na hipótese de a aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração será 

arredondada para 1 (um) inteiro, se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos). 

 

5.2 - O candidato portador de deficiência, no ato da inscrição deverá declarar essa condição e 

a deficiência da qual é portador. A confirmação da declaração será exigida quando da posse 

do candidato aprovado, apresentando Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, declarando aptidão do 

candidato aprovado para o exercício do cargo que concorreu. 

 

http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
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5.3. A ocupação do total dos cargos referidos no item anterior fica condicionada à aprovação 

previa em Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, de acordo com as aptidões de 

cada candidato. 

 

5.3.1.1 – A décima, a vigésima, a trigésima, quadragésima, vagas e assim sucessivamente, 

referentes a cada cargo/especialidade, ficam destinadas ao candidato com deficiência, no 

prazo de validade do concurso. 

 

5.4- Os portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo e a avaliação das provas. 

 

5.4.1- Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, 

estas serão preenchidas pelos aprovados na ampla concorrência. 

 

5.5-Face ao exíguo número de cargos vagos nas carreiras, haverá disponibilidade de vagas 

para os portadores de deficiência, no cargo de BERÇARISTA(01); ZELADOR(01); 

SERVENTE(03); MOTORISTA(01); TRABALHADOR BRAÇAL(02), PROFESSOR 

Ma.PA - EDUCAÇÃO INFANTIL (01), PROFESSOR Ma.PA - SÉRIES INICIAIS(03); 

PROFESSOR Ma.PB – EDUCAÇÃO FÍSICA(01); PROFESSOR Ma.PB –LINGUA 

PORTUGUESA(01); PROFESSOR Ma.PB – MATEMÁTICA(01) PROFESSOR 

Ma.PP-PEDAGOGO(01) e TÉCNICO DE ENFERMAGEM(01). 

 

6 – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVAS: 

 

6.1 - O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição 

especial para fazer a prova objetiva, deverá requerer junto ao Presidente da Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, no momento da inscrição em 

documento próprio, Anexo IV, do Edital nº 03/2016, as condições especiais necessárias 

especificando sua situação e a condição especial necessária para a realização das provas ou 

nas emergências, até 48h antes da prova. 

 

6.2 - A solicitação de condições especiais para realização das provas será atendida 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

 

6.3 - Os candidatos com necessidades especiais participarão do Concurso, em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, período de 

prova, horário, local de realização das provas. 

 

6.4 - Não serão considerados com necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual 

passiveis de correção simples do tipo de miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

6.5 - No caso de condição especial para amamentação de criança até 01(um) ano de idade, a 

candidata, além de fazer o requerimento dessa condição, deverá levar no dia de provas um 

acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela 

guarda da criança. 

 

6.6 - A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários, não tendo a 

candidata neste momento a companhia do acompanhante, além de ser dado compensação em 

relação ao tempo de prova perdido com a amamentação, até o máximo de 1h (uma hora), 

conforme art.71, §2º, da Lei Municipal nº 825/2015. 
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6.7 - A candidata que não levar acompanhante não poderá utilizar-se do direito de amamentar 

durante o período de provas, nem poderá realizar as provas acompanhada da criança. 

 

6.8 - Será permitido, no máximo, um acompanhante por criança. 

 

6.9 - Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à sala de 

atendimentos especiais. 

 

7 –DAS PROVAS: 

 

7.1- O Concurso constará de PROVA PRÁTICA, de PROVA ESCRITA, objetiva de 

múltipla escolha, REDAÇÃO (Grupo Magistério), PROVA DISCURSIVA (Procurador 

Municipal) e PROVA DE TÍTULOS. 

 

7.1.1- A PROVA PRÁTICA, que têm o caráter eliminatório e classificatório, será prestada 

individualmente pelos candidatos inscritos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINA e 

MOTORISTA,aprovados na prova escrita objetiva (perante examinadores devidamente 

credenciados, recebendo avaliação específica de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Destina-se 

verificar a real capacidade operacional do candidato, constando de avaliação de sua aptidão, 

quando colocado em situações típicas do cargo e equivalentes ao seu dia a dia, efetuando 

serviços inerentes às funções do cargo,tendo por base as reais condições de sua 

operacionalidade em conformidade com o Anexo III. 

 

7.1.1.2- Para a Prova Prática referente aos cargos deOPERADOR DE MÁQUINAS e 

MOTORISTA, a Prefeitura Municipal disponibilizará os equipamentos (escavadeira 

hidráulica, motoniveladora (patrol),  retroescavadeira, pá carregadeira e rolo compactador (pé 

de carneiro) e ônibus. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, de 

acordo com a pontuação final obtida. 

 

7.1.1.2.1 - Os candidatos a OPERADOR DE MÁQUINAS prestará prova prática em uma 

das máquinas disponibilizadas pela Prefeitura e o MOTORISTA em ônibus.   

 

7.1.1.3 - Os candidatos aos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS 

prestará PROVA ESCRITA OBJETIVA e PROVA PRÁTICA. 

 

7.1.1.4 - Para a realização da Prova Prática para os cargos de MOTORISTA e OPERADOR 

DE MÁQUINASserá imprescindível a apresentação pelo candidato da CNH. 

 

7.2 - Para os cargos com exigência de escolaridade no nível de Fundamental Incompleto (até a 

4ª série) - (AJUDANTE- [SAAE], TRABALHADOR BRAÇAL, ZELADOR, 

SERVENTE, AUXILIAR DE MECÂNICO,COVEIRO e MOTORISTA) os candidatos 

prestarão PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS, constando de20(vinte) questões de Língua 

Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de Matemática valendo 

05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Gerais valendo 10(dez) pontos 

cada, formuladas com 04 (quatro) opções de respostas, devendo ser assinalada somente uma 

das alternativas no gabarito de provas.  

 

7.3 - Para os cargos com exigência de escolaridade no nível Fundamental Completo 

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ELETRICISTA, BERÇARISTA, MECÂNICO, 
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CUIDADOR SOCIAL, PEDREIRO e OPERADOR DE MÁQUINAS) os candidatos 

prestarão PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS, constando de20(vinte) questões de Língua 

Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de Matemática valendo 

05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Gerais valendo 10(dez) pontos 

cada, formuladas com 04 (quatro) opções de respostas, devendo ser assinalada somente uma 

das alternativas no gabarito de provas.  

 

7.4- No Nível Médio (AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, 

ATENDENTE,ALMOXARIFE, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR,  AGENTE 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL e  ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO)  provas escritas de múltipla escolha constituídas de 20(vinte) questões 

de Língua Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de Matemática 

valendo 05(cinco) pontos cada, 05(cinco) questões de Conhecimentos Geraise 05(cinco) 

questões de Conhecimentos Básicos  de Informática valendo 10(dez) pontos cada. 

 

7.4.1-  A nota da prova de Conhecimentos Gerais para os cargos de (AUXILIAR DE 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENTE,  ALMOXARIFE, AUXILIAR DE 

SECRETARIA ESCOLAR,  AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA 

CIVIL,  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e AGENTE FISCAL DE SAÚDE 

SANITÁRIA) será a somatória da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais 05(cinco) 

questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos de Informática 05(cinco) questões. 

 

7.4.2– As provas para os candidatos aos cargos de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL,AGENTE FISCAL DE SAÚDE 

SANITÁRIA,TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO 

EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES e TÉCNICO EM 

ENFERMAGEMconstarão de provas escritas objetivas de múltipla escolha, sendo 10 (dez) 

questões de Língua Portuguesa valendo 10 (dez) pontos cada, 10(dez) questões de Matemática 

valendo 10(dez) pontos cada, 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos do cargo 

valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Básicos em Informática, 

valendo 05(cinco) pontos cada. 

 

7.4.3-  A nota da prova de Conhecimentos Gerais para os cargos de (AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL,  AGENTE FISCAL DE 

SAÚDE SANITÁRIA,TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES e 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM)   será a somatória da Prova Objetiva de Conhecimentos 

Específicos do cargo 20(vinte) questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos de 

Informática 10(dez) questões, totalizando 150(cento e cinquenta) pontos. 

 

7.4.4– As provas para os candidatos ao cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICAconstarão 

de provas escritas objetivas de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua 

Portuguesa valendo 10 (dez) pontos cada, 10(dez) questões de matemática valendo 10(dez) 

pontos cada, 30(trinta) questões de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 05(cinco) 

pontos cada.  

 

7.5 - As Provas para os candidatos aos cargos de PROFESSORMa.PA – EDUCAÇÃO 

INFANTIL e SÉRIES INICIAIS, constarão de provas objetivas de múltipla escolha e 

redação. A prova objetiva será constituída de 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 

valendo 08 (oito) pontos cada e uma redação, que valerá 20 (vinte) pontos, 10 (dez) questões 
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de Matemática valendo 10 (dez) pontos cada e 30(trinta) questões de Fundamentos da 

Educação valendo 05(cinco) pontos cada. 

 

7.5.1-  A nota da prova de Língua Portuguesa aos cargos de PROFESSORMa.PA – 

EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES INICIAIS, será a somatória da Prova Objetiva de 

Língua Portuguesa mais a Redação. 

 

7.6– Critérios para a correção da redação para aos cargos de PROFESSORMa.PA – 

EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES INICIAIS:  

 

a) A não obediência ao tipo de texto determinado (dissertação), implicará perda total de 

pontos na redação.  

b) A não obediência ao número de linhas estipulado (mínimo 15 e máximo 20) implica perda 

de 2,5(dois e meio) pontos na redação. 

c) O candidato que usar o tema como título de sua redação, perderá 2(dois) pontos.  

d) O candidato deverá produzir um texto, dentro da modalidade culta da língua, observando 

perfeita coesão, coerência e obedecendo às normas de concordância, regência, pontuação, 

ortografia e acentuação.  

e) O critério adotado para a distribuição de pontos será o seguinte: concordância: 2 – regência: 

2 – pontuação: 2 – ortografia e acentuação: 2 – título correto: 2 – coerência: 2,5 – coesão: 2,5 

– número de linhas correto: 2,5 – letra manuscrita legível: 2,5. Total da redação: 20 pontos. 

 

7.6.1- A nota da prova de Língua Portuguesa para o cargo de Professor Ma.PA - 

EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES INICIAIS, será a somatória da Prova Objetiva de 

Língua Portuguesa mais a Redação. 

 

7.7- As Provas para os candidatos aos cargos de Professor:Ma.PB  –ARTES, Ma.PB – 

CIÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA,  Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - 

HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MATEMÁTICA e Ma.PP - 

PEDAGOGO,constarão de  provas objetivas de múltipla escolha e redação. A prova objetiva 

será constituída de 20(vinte) questões de Língua Portuguesa, valendo 04(quatro) pontos 

cada,uma redação que valerá 20 (vinte) pontos e 30(trinta) questões de Conhecimentos 

Específicos do cargo valendo 05(cinco) pontos cada.  

 

7.7.1-  A nota da prova de Língua Portuguesa para os cargos de Professor:Ma.PB  – 

ARTES, Ma.PB – CIÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA,  Ma.PB - GEOGRAFIA, 

Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MATEMÁTICA e Ma.PP - 

PEDAGOGO será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação. 

 

7.8- As provas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos dos cargos mencionados 

no item anterior são eliminatórias. 

 

7.8.1 – Critérios para a correção da redação paraos candidatos aos cargos de 

Professor:Ma.PB  –ARTES, Ma.PB – CIÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA,  

Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – 

MATEMÁTICA e Ma.PP - PEDAGOGO - A não obediência ao tipo de texto determinado 

(dissertação), implicará perda total de pontos na redação.  

a) A não obediência ao número de linhas estipulado (mínimo 15 e máximo 20) implica perda 

de 2,5(dois e meio) pontos na redação. 

b) O candidato que usar o tema como título de sua redação, perderá 2(dois) pontos.  
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c) O candidato deverá produzir um texto, dentro da modalidade culta da língua, observando 

perfeita coesão, coerência e obedecendo às normas de concordância, regência, pontuação, 

ortografia e acentuação.  

d) O critério adotado para a distribuição de pontos será o seguinte: concordância: 2 – 

regência: 2 – pontuação : 2 – ortografia e acentuação: 2 – título correto: 2 – coerência: 2,5 – 

coesão: 2,5 – número de linhas correto: 2,5 – letra manuscrita legível: 2,5. Total da redação: 

20 pontos. 

 

7.8.2. Para o cargo de PROFESSOR Ma.PB – LÍNGUA PORTUGUESA, a prova constará 

de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha valendo 05(cinco) pontos cada e uma 

redação, valendo 100 (cem) pontos. 

 

7.8.2.1- A prova de Língua Portuguesa e a Redação são eliminatórias. 

 

7.8.3 – Critérios para a correção da redação do PROFESSOR Ma.PB – 

LÍNGUAPORTUGUESA, obedecem aos mesmos critérios do item 7.7.1.  

 

7.9 - As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha, com 4 

(quatro)opções de resposta para cada questão, sendo: A, B, C e D, com base nos 

conteúdosprogramáticos (ANEXO II). 

 

7.9.1-Os candidatos interessados em apresentar títulos deverão anexa-los no sistema de 

inscrição,  durante o período de inscrição, conforme item 8 e seguintes do edital.   

 

7.10 - As provas para os cargos de Nível Superior: (ASSISTENTE SOCIAL,CIRURGIÃO 

DENTISTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MÉDICO VETERINÁRIO, 

NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA e MÉDICO CLÍNICO GERAL 

24h SEMANAIS) constarão de 02 (duas) disciplinas eliminatórias: Língua Portuguesa  

20(vinte) questões valendo 05(cinco) pontos cada e 30(trinta) questões de Conhecimentos 

Específicos na área de atuação profissional valendo 05(cinco) pontos cada. 

 

7.11 - As provas para os cargos de Nível Superior: (ENGENHEIRO AMBIENTAL, 

ENGENHEIRO FLORESTAL, ENGENHEIRO CIVIL, BIÓLOGO, CONTADOR, 

CONTADOR (SAAE), QUÍMICO (SAAE), ARQUITETO E URBANISTA, AUDITOR 

DE CONTROLE INTERNO e AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO) 

constarão de 02 (duas) disciplinas eliminatórias: Língua Portuguesa20(vinte) questões 

valendo 05(cinco) pontos cada e 25(vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos na 

área de atuação profissional valendo 05(cinco) pontos cada e 05(cinco) questões de 

Conhecimentos básicos de Informática, valendo 05(cinco) pontos cada. 

 

7.11.1-  A nota da prova de Conhecimentos Específicos  para os cargos de (ENGENHEIRO 

AMBIENTAL, ENGENHEIRO FLORESTAL, ENGENHEIRO CIVIL, BIÓLOGO, 

CONTADOR, CONTADOR (SAAE), QUÍMICO (SAAE), ARQUITETO E 

URBANISTA, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO e AUDITOR CONTÁBIL DE 

CONTROLE INTERNO) será a somatória da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos 

25(vinte e cinco) questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos de Informática 05(cinco) 

questões, totalizando 150 (cento e cinquenta) pontos. 

 

7.12 – As provas objetivas (escritas) serão avaliadas de acordo com os itens que as 

especificam, tendo duração de 4h(quatro) horas.  
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7.13 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que não alcançar 50% (cinquenta por 

cento) de acerto em cada disciplina/prova. 

 

7.14– Será atribuída nota zero as questões da prova objetiva que contenham mais de uma 

resposta assinaladas, emendas e/ou rasuras, às questões que não forem transcritas do caderno 

de provas para o cartão-resposta, bem como aquelas que não forem assinaladas com caneta 

esferográfica azul ou preta, no cartão-resposta. 

 

7.15- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que se apresentardentro do 

horário estabelecido e munido de documentação hábil.  

 

7.16 - Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, importando a ausência ou o 

atraso do candidato na sua exclusão do concurso, seja qual for o motivo alegado. 

 

7.17 - Na realização das provas não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão: 

 

7.17.1 - Comunicar-se com os demais candidatos ou terceiros estranhos ao Concurso, bem 

como consultar livros, apostilas ou apontamentos, legislação anotada ou comentada, nem usar 

máquinas de calcular ou outros aparelhos eletrônicos. 

 

7.17.2- Ausentar-se do recinto das provas, a não ser em casos especiais e acompanhados por 

um fiscal. 

 

7.18 - As provas serão realizadas em data, local e horários antecipadamente determinados, 

com publicidade formal de sua divulgação.  

 

7.19 - No sítio  www.fest.org.br o candidato poderá visualizar o local, horário e sala onde 

prestará prova após o dia 03/06/2016. 

 

7.20- Será excluído do Concurso o candidato que lançar mão de meios ilícitos para execução 

das provas. 

 

7.20.1- Será considerado faltoso e eliminado do concurso o candidato que deixar de assinar a 

lista de presença ou não devolver o cartão de resposta aos fiscais de sala devidamente 

assinado. 

 

7.21 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pela imprensa nos jornais de 

grande circulação e nos demais meios de comunicação, as publicações referentes a este 

certame público e, principalmente, no site www.fest.org.br,  

 

7.22 - Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir serão adotados: 

 

a) Os candidatos só poderão ter acesso à sala de provas após apresentarem documento 

de identidade com foto, deixando-o sobre a carteira. 

 

b) Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 

autorização e acompanhamento da fiscalização. 

 

http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
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c) somente após decorrida 01(uma) hora do inicio da prova, o candidato poderá retirar-

se da sala  e a partir de 2(duas) horas poderá levar o caderno de questões da prova. 

 

d) Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão 

sair juntos do recinto, após lançarem em Ata de suas respectivas assinaturas. 

 

e) Deverá ser informado a todos os candidatos da sala,caso haja algum dos presentes 

com a necessidade especial de utilização de aparelhos auditivos. 

 

7.23 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com prudente 

antecedência, munido do Cartão de Inscrição e do Documento de Identidade (original),caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 

7.23.1 - Somente será admitido na sala de provas, o candidato que se apresentar dentro do 

horário estabelecido, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos após o sinal para início das 

provas, munido de documentação hábil para sua identificação. 

 

7.24 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 

 

7.25 - Será eliminado do Concurso Publico o candidato que: 

 

a) não comparecer a prova objetiva e a prova prática (de trânsito); 

b) chegar ao local após o fechamento dos portões ou comparecer para a realização da provaem 

local diferente do designado; 

c) comunicar-se com os demais candidatos, consultar livros, folhetos, revistas ou similares, 

utilizarem aparelhos eletrônicos, máquinas calculadoras e aparelho reprodutores de som ou 

similares; 

d) deixar de assinar a lista de presença, e/ou o cartão resposta; 

e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que perturbar a ordem e 

tranquilidade necessária à realização da prova; 

g) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova; 

h) não realizar a prova ou ausentar-se da sala quando não autorizado; 

i) não devolver o cartão de resposta da Prova Objetiva; 

j) não atender às determinações do presente Edital e de seus anexos. 

 

7.26 -DAS PROVAS DISCURSIVA E OBJETIVA PARA PROCURADOR 

MUNICIPAL 

 

7.26.1 - Prova discursiva somente para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL, de 

caráter eliminatório e classificatório, será constituída de umapeça prático-profissional 

queabordará o tema relacionado aos conhecimentos específicos do cargo, previsto no 

ANEXO II do edital, verificando a capacidade de expressão na modalidade específica do 

cargo, a escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 

 

7.26.1.1 - A prova escrita discursiva deverá ter 4h de duração.  

 

7.26.1.2 - Quando da realização das provas discursiva e objetiva, não haverá consulta a 

quaisquer fontes ou meios para auxílio na elaboração do parecer ou da peça judicial.  
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7.26.1.3 - Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova 

objetiva, em número correspondente a 15 (quinze) vezes o número de vagas para o cargo, 

respeitados os empates na última posição.  

 

7.26.1.4 – Os candidatos que não tiverem sua prova discursiva corrigida serão eliminados e 

não terão classificação alguma no Concurso Público. 

 

7.26.1.5 – Critérios de avaliação da prova escrita discursiva para o cargo de PROCURADOR 

MUNICIPAL. 

 

7.26.1.5.1 - Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e 

flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias: 20 

(vinte) pontos.  
 

7.26.1.5.2 - Aspectos técnicos e pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao conteúdo programático, adequação e correção dos aspectos e 

requisitos processuais e argumentação jurídica pertinente: 55 (cinquenta e cinco) pontos. 

Total de pontos da prova discursiva: 75 (setenta e cinco) pontos. 

 

7.26.1.5.3 – A prova escrita discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, será avaliada 

de 0 (zero) a 75(setenta e cinco) pontos, sendo julgado aprovado o candidato que obtiver 50% 

(cinquenta por cento) de aproveitamento no total da prova e eliminado o candidato que 

obtiver menos de 50% de aproveitamento.   

 

7.26.2 - A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de 

conhecimentos específicos do cargo, previsto no ANEXO II do edital, para os candidatos ao 

cargo de PROCURADOR MUNICIPAL e constará de  50 (cinquenta) questões de 

Conhecimentos Específicos do cargo valendo 0,5(meio) ponto cada. 

 

7.26.3 – O candidato ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL interessado em apresentar 

títulos deverá anexar no sistema de inscrição,durante o período de inscrição, conforme item 8 

e seguintes do edital.   

 

7.26.4 - O tempo de duração das provas escritas objetivas e discursivas para o cargo de 

PROCURADOR MUNICIPAL será de 4h (quatro horas). 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS  

 

8.1 - As provas escritas serão avaliadas segundo critérios específicos de cada cargo, sendo 

julgado classificado o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais em todas as 

provas e, consequentemente, eliminado o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por 

cento) em qualquer uma das provas. 

 

8.2 - Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, 

emenda ou rasura, ainda que legíveis. 

 

8.3 - A divulgação dos Gabaritos Provisórios das Provas Objetivas em todos os níveis e o 

padrão de respostas da prova discursiva serão feitas a partir das 12 (doze) horas do dia 20 de 

junhode 2016 no sítio: www.fest.org.br. 

 

http://www.fest.org.br/
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8.4 – A Prova de Títulos, que tem caráter classificatório para todos os candidatos, não 

implicará em demérito a sua não apresentação. 

 

8.4.1 - O candidato deverá anexar as cópias digitalizadas dos Títulos no sistema de inscrição 

durante o período das inscrições. 

 

8.4.2 – Os documentos deverão ser anexados frente e verso. 

 

8.4.3 – As informações prestadas na entrega dos Títulos são de inteira responsabilidade dos 

candidatos. 

 

8.4.4 – Somente serão aceitos as informações enviadas até a data do término das inscrições. 

 

8.4.5 – Somente serão consideradas as modalidades de títulos:   

 

I -Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Doutorado. 

II-Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Mestrado, (strictu 

sensu). 

III-Curso de pós-graduação na área específica do cargo (mínimo de 360 horas/aula) (lato 

sensu) Especialização.  

 

8.4.6–Os documentossomente serão avaliados se expedidos por instituições oficiais ou 

reconhecidas nos termos da legislação vigente.  

 

8.4.7 – O valor máximo atribuídos na Prova de Títulos será de 10(dez) pontos. 

 

8.4.8- Pontuação atribuída aos Títulos: 

 

I- Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Doutorado, 05 (cinco) 

Pontos. 

II- Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Mestrado, (strictu 

sensu) 03 (três) pontos. 

III- Curso de pós-graduação na área específica do cargo (mínimo de 360 horas/aula) (lato 

sensu) Especialização -  01(um) ponto por certificado, podendo ser considerado até 02 

títulos pós-graduação. 

 

8.4.9- Não será atribuída pontuação aos títulos excedentes em cada classificação. 

 

8.4.10- Os pontos atribuídos aos Títulos serão acrescidos ao resultado da pontuação das 

provas escritas do candidato, para sua classificação final. 

 

8.4.11- Terão os títulos avaliados os candidatos aprovados e classificados em até 03(três) 

vezes a quantidade de vagas ou no mínimo 10(dez) primeiros candidatos de cada cargo.   

 

9 - DO DESEMPATE POR IGUALDADE DE PONTUAÇÃO 

 

9.1- Em caso de igualdade de pontuação final, terá preferência o candidato que: 

 

9.1.1– Para o cargo de nível superior, o candidato que obtiver maior número de pontos na 

prova específica do cargo. 
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9.1.2- Persistindo o empate, o candidato de maior idade. 

 

9.1.3- Para o nível de Ensino Médio, o candidato que obtiver maior número de pontos na 

provaLíngua Portuguesa. 

 

9.1.3.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade. 

 

9.1.4 - Para os cargos de nível Técnico, o candidato que obtiver maior número de pontos na 

prova específica do cargo. 

 

9.1.4.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade. 

 

9.1.5 - Para o nível de Ensino Fundamental Completo, o candidato que obtiver maior número 

de pontos na prova de Língua Portuguesa. 

 

9.1.5.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade. 

 

9.1.6 – Para o nível de Ensino Fundamental Incompleto, o candidato que obtiver maior 

número de pontos na prova Língua Portuguesa. 

 

9.1.6.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade. 

 

9.2 - Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da pontuação 

final. 

 

9.3- Após a conclusão da avaliação das provas e dos Títulos, os resultados serão publicados 

nos sítios  www.fest.org.br.,que poderá ser baixado pelos interessados, com os nomes e 

números de inscrições dos candidatos classificados. 

 

10 - DO PROGRAMA DAS PROVAS: 

 

10.1 - O programa de Língua Portuguesa e Matemática todos os cargos nos níveis: 

Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, EnsinoMédio, Cursos Técnicos e os 

programas de Língua Portuguesa e as Específicas para os cargos de nível superior constam no 

Anexo II do presente Edital. 

 

10.2 - O programa e os conteúdos das disciplinas/matérias para as provas objetivas em todos 

osníveisserão disponibilizados no sítio:  www.fest.org.br 

 

10.3 – Critérios para avaliação das provas de trânsito:    

 

10.3.1 – Será aprovado o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) dos 

pontos em faltas na prova prática, transformados em notas variáveis de zero a cem. 

 

10.3.2 – A prova prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS será efetuada em 

máquinas fornecidas pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, resultando em 

Laudo deAvaliação Técnica, avaliando, desta forma, a capacidade prática do candidato no 

exercício edesempenho das tarefas do cargo, conforme critérios preestabelecidos. 

 

http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
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11 - DOS RECURSOS: 

 

11.1– Caberá recurso: 

 

11.1.1 - Do indeferimento e impedimento das inscrições, no prazo de até 03 dias úteis, 

contados a partir do encerramento das inscrições. 

 

11.1.2 - Pelo candidato que se achar prejudicado na Prova Escrita do Concurso e na 

Publicação dos Gabaritos, devendo estarfundamentado, contendo argumentação lógica, 

consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, com seus 

dados de identificação e com data de postagem até o dia  22/06/2016. 

 

11.1.2.1 - O recursocontra a formulação da Prova Escrita somente será conhecido para efeito 

de julgamento, quando se fundamentar em “má formulação da questão” ou “impertinência de 

seu conteúdo.” 

 

11.1.2.1.1 - Considera-se mal formulada a questão que comportar mais de uma resposta certa 

ou que tenha incidido em erro grosseiro. 

 

11.1.2.1.2 - Considera-se impertinente a questão que extrapolar o conteúdo programático. 

 

11.1.2.2– O recurso contra a publicação dos gabaritos, para efeitos de julgamento, deverá 

atender ao disposto no item 11.1.2. 

 

11.1.3 – O recurso deverá ser postado via internet para a FUNDAÇÃO ESPIRITO-

SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, para a devida avaliação no sítio: www.fest.org.br. 

 

11.1.3.1 – Somente serão aceitos recursosenviados via internet com a data de postagem até o 

dia 22/06/2016 devendo estar fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e 

com bibliografia, referente a cada questão. 

 

11.1.3.2- Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão 

indeferidos. 

 

11.1.3.3 –Não serão considerados os recursos apresentados por qualquer outra forma, sem o 

preenchimento do formulário conforme o Anexo V e fora da data determinada.   

 

11.1.4 - A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância 

para recursos, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em 

casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora. 

 

11.2 – As respostas dos recursos impetrados pelos candidatos do concurso serão 

disponibilizadas no endereço eletrônico  www.fest.org.br, antes da divulgação dos resultados 

finais,não sendo encaminhadas respostas individuais.  

 

11.3 - Os pontos correspondentes à anulação de questão das provas objetivas, por força do 

julgamento dos recursos, serão atribuídos a todos os candidatos. 

 

12 -REQUISITOS PARA POSSE DO CARGO: 

 

http://www.fest.org.br/
http://www.fest.org.br/
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12.1- Para a posse no cargo o candidato classificado e convocado por edital deverá apresentar 

os documentos das condições do item 02 (DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES), 

atender às exigências da legislação do Município de São Domingos do Norte - ES (Estatutos e 

Plano de Carreiras), bem como ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental e não ser 

portador de deficiência incompatível com o exercício do cargo. 

 

12.2- O documento comprobatório da escolaridade exigida que o habilitou neste Concurso, 

bem como os demais, deverão ser entregues no original ou cópia reprográficas autenticadas, 

para serem visados pelo funcionário competente. 

 

12.2.1 - O candidato classificado em profissão regulamentada deverá comprovar a inscrição e 

regularidade no órgão de classe, quando exigível pelo mesmo. 

 

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

13.1- Os cargos discriminados neste Edital, após a homologação definitiva dos classificados, 

serão preenchidos gradativamente de acordo com a necessidade do Serviço Público 

Municipal, observada a legislação vigente, obedecendo às disponibilidades orçamentárias e 

financeiras do Município e a conveniência da Administração, de conformidade com a ordem 

decrescente da classificação definitiva. 

 

13.2- Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas 

atividades descritas nas leis de sua criação, nos órgãos ou setores desta municipalidade, de 

acordo com a necessidade, lotação e horários determinados pela Administração. As leis 

municipais poderão ser acessadas no site: 

http://legislacaocompilada.com.br/saodomingos/consulta.aspx. 

 

13.2.1-A lotação inicial dos cargos do Grupo Magistério será determinada pela Administração 

Municipal, respeitada a listagem de classificação final dos candidatos aprovados. 

 

13.2.2-Não havendo número dehoras/aulas suficientes para completar a carga horária semanal 

em uma Unidade de Ensino, esta será complementada nas demais unidades, a critério da 

Administração Municipal. 

 

13.3- A inexatidão das afirmativas ou irregularidade dos documentos, ainda que verificados 

posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da 

inscrição. 

 

13.4- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das presentes 

instruções e nas demais normas legais pertinentes. 

 

13.5- O Prazo de validade do presente Concurso será de 02 (dois) anos, contados a partir da 

data de sua homologação, prorrogável uma vez pelo mesmo período. 

 

13.6- No prazo de 02 (dois) anos contados da publicação do Edital dos resultados obtidos, o 

Prefeito Municipal determinará a incineração das provas escritas, dos gabaritos e demais 

documentos, lavrando-se no ato, o termo próprio, assinado por Comissão especialmente 

designada para este fim. 

 

http://legislacaocompilada.com.br/saodomingos/consulta.aspx
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13.7- Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado deste concurso, apresentado 

pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso. 

 

13.8- Os candidatos que realizaram as inscrições aos cargos previstos no Edital nº 01/2016 de 

Concurso Público, que foi cancelado, terão suas inscrições automaticamente validadas, ou 

ainda poderão requerer a devolução dos valores pagos. 

 

13.8.1- Adevolução dastaxas de inscrição   nos termos do item 13.8 deverá ser feita no prazo 

de até 60 (sessenta) dias a contar da publicação deste Edital.  Bastando requerer   junto  ao  

Presidente  da Comissão de Acompanhamento  e  Fiscalização  do  Concurso  Público,   no  

endereço  eletrônico da www.fest.org.br conforme  formulário  específico,  Anexo  VII  deste 

Edital. 

 

13.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, mediante provocação da 

Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso. 

 

São Domingos do Norte, 20 de abril de 2016. 

 

 

 

 

José Geraldo Guidoni 

Prefeito Municipal  

 

 

 

Ailton Jorge Trevisani 

Diretor do SAAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fest.org.br/
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  

 

EDITAL Nº 03/2016 

(previsão) 

 

Data/ Período Atividade 

20/04/2016 a 

18/05/2016 
Período de Inscrição 

29/04/2016 Data limite para pedido de isenção de taxa de inscrição no site. 

29/04/2016 
Data limite para envio da documentação de isenção de taxa pelo 

correio. 

09/05/2016 
Publicação de Julgamento dos Pedidos de Isenção de Taxa de Inscrição 

nos sítios especificados. 

19/05/2016 Data limite para o recolhimento da taxa de inscrição. 

25/05/2016 Quantitativo de inscrições de candidatos. 

03/06/2016 Liberação do cartão de inscrição. 

03/06/2016 Liberação do cartão de inscrição do candidato isento de taxa 

03/06/2016 Publicação de convocação para a realização das provas objetivas 

03/06/2016 Visualização do local, horário e sala onde prestará prova 

19/06/2016 Realização das Provas Objetivas/discursivas. 

20/06/2016 Publicação dos gabaritos provisórios 

Até 22/06/2016 Prazo recursal das Provas Objetivas e Gabaritos 

28/06/2016 Respostas dos recursos e publicação dos gabaritos oficiais 

28/06/2016 
Convocação dos motoristas e operadores de máquinas aprovados para 

realização de Provas Práticas.   

28/06/2016 Publicação do resultado da Prova de Títulos. 

30/06/2016 Publicação dos Resultados Finais (excetos motoristas e operadores de 

máquinas) 

10/07/2016 Provas Práticas para Motorista e Operadores de Máquinas. 

15/07/2016 Publicação do resultadodas Provas Práticas. 

20/07/2016 Publicação dos Resultados Finais para motoristas e operadores de 

máquinas. 
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ANEXO II 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Até 4ª série) 

(Ajudante-(SAAE), Trabalhador Braçal, Zelador, Servente, Auxiliar de Mecânico, Coveiro e Motorista)  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

I- Interpretação de textos.  II- Encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiato. III- Encontros consonantais: 

dígrafos.  IV- Divisão silábica. V- Tonicidade. VI- Acentuação gráfica. VII- Ortografia. 

 

MATEMÁTICA 

I- Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; 

Potenciação;II- Expressões Numéricas; IV- Regras de Três Simples; V- Percentagens; VI- Unidades de 

Comprimento. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Brasil: regiões, estados, capitais. Dados do senso 2010 referente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de 

São Domingos do Norte. Aspectos históricos, geográficos e políticos do Município de São Domingos do Norte e 

do Estado do Espírito Santo. Assuntos ligados às atualidades nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, 

Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística e Social. Conhecimentos Gerais (históricos, 

geográficos e políticos) do Município, Estado e no Brasil (História, geografia e atualidades). Meio ambiente: 

preservação e destruição envolvendo questões atuais. Cotidiano Brasileiro e Violência. Noções básicas sobre o 

País, o Estado e o Município. 

 

FUNDAMENTAL COMPLETO 

(Auxiliar Administrativo, Eletricista,Berçarista, Mecânico, Cuidador Social, Pedreiroe Operador de 

Máquinas) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, 

respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos 

estruturais. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação 

gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, grau e número. Verbos: regulares, irregulares e 

auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 

 

MATEMÁTICA 

Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; 

Multiplicação; Divisão; Potenciação; Radiciação; - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - 

Expressões Numéricas; - Regras de Três Simples; - Equações do 1º Grau e Problemas de 1º Grau; - 

Percentagens; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa; - 

Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

01 – Brasil Colônia. 02 – Capitanias Hereditárias: a) mineração; b) a economia açucareira; c) a escravidão 

indígena e a negra africana. 03) Independência do Brasil. 04) Expansão Marítima Européia e a Conquista da 

América. 05) Primeira Guerra Mundial. 06) Revolução Industrial. 07) Revolução Francesa. 08) Pontos Cardeais, 

Coordenadas Geográficas; As Zonas da Terra; A Localização do Brasil; 09) O Sistema Solar; os principais 

movimentos da Terra; Formação e Estrutura da Terra; As rochas e os minerais. 10) O relevo Terrestres; Agentes 

internos e  externos do relevo. 11) Oceanos e Mares; Hidrografia brasileira; Atmosfera e climas; Paisagens, 

Vegetais. 12) Pressão atmosférica e ventos; o tempo e o clima. 13) Geografia do Brasil: as cinco regiões 

geoeconômicas do Brasil nos seus aspectos físicos, econômicos, políticos e sociais. 14) América Anglo- 

Saxônica e Latina: todos os aspectos; Globalização da Economia. 15) o Espírito Santo: aspectos naturais, 

ecológicos, econômicos e sociais. a) Localização e aspectos naturais: relevo, clima, hidrografia, litoral e 

vegetação. b) Aspectos Sociais e Ecológicos: Urbanização; a Região Metropolitana, o Prodespol; Problemas 

sociais. C) Perfil econômico: principais centros produtivos, estrutura fundiária, agricultura; pecuária; exploração 

mineral; indústria; transportes; turismo e energia. ATUALIDADES:Assuntos contemporâneos relacionados à 

atividade empresarial, às políticas sociais, à saúde pública, ao desenvolvimento, ao desemprego, às políticas 
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regionais, à igualdade social, à educação, à preservação ambiental, à tecnologia e à economia. O cotidiano 

brasileiro. - História e geografia do município: origem histórica, evolução política, características sociais locais, 

fatos particulares do município e folclore, relevo, vegetação, hidrografia, clima, economia e política do 

município.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (BERÇARISTA E CUIDADOR SOCIAL) 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS 

(Auxiliar de Serviços Odontológicos,Atendente,  Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Escolar,  Agente 

Municipal de Proteção e Defesa Civil,  Assistente Administrativo, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, 

Agente de Fiscalização e Administração Ambiental, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico 

em Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações e Técnico em Enfermagem) 

 

PORTUGUÊS 

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, 

respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos 

estruturais. Ortografia oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e 

Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e 

passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, 

antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais 

será abordada a partir de texto(s). 

 

MATEMÁTICA 

- Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; 

Multiplicação; Divisão; Potenciação; Radiciação; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; 

Unidades de Área; Unidades de Massa; - Regra de Três (Simples e Composta); - Mínimo Múltiplo Comum e 

Máximo Divisor Comum; - Funções do 1º Grau e do 2º Grau; - Percentagens; - Geometria Plana: Perímetros; 

Áreas; Triângulos; Quadrados; Hexágonos - Geometria Espacial: Noções de Figuras Espaciais; - Progressão 

Aritmética e Progressão Geométrica; - Equações Exponenciais; - Logaritmos; - Matrizes e Determinantes; - 

Trigonometria: Aplicações ;de Seno; Cosseno e Tangente; Juros Simples e Compostos 

  

CONHECIMENTOS GERAIS 

Brasil Colônia:a) Expansão européia; b) Administração da colônia; c) Ciclo do açúcar; d) Expansão e ocupação 

do território; e) Ciclo do ouro; f) Rebeliões nativistas e separatistas; g) O período Joanino e a independência do 

Brasil; 02) O Império; a) Primeiro Reinado; b) Período Regencial; c) Segundo Reinado; 03) A República:a) 

Republica Velha; b) Era Vargas; c)  Redemocratização; d) Ditadura Militar; e) Nova República. 04) A produção 

do espaço mundial. Suas transformações, sua estrutura e suas particularidades. a) A importância do processo de 

industrialização do mundo contemporâneo. b) A atividade agrária. Estrutura fundiária; transformações recentes 

no campo; organização da produção; relações do trabalho. c) As transformações na divisão territorial-

internacional do trabalho e a atual regionalização do mundo.; d) O mundo atual. Disparidades regionais e 

mundiais; processo de industrialização: transformações nas relações cidade-campo; o processo de urbanização e 

sua distribuição; espacial (redes e hierarquias, metropolização e macrocefalia urbana; a estrutura interna das 

cidades e os problemas urbanos); população (crescimento, distribuição, condições de vida e de trabalho); 

circulação e distribuição de capitais, mercadorias, pessoas e idéias. Transformações recentes. Organizações 

internacionais e relações regionais e mundiais. As economias tradicionais: processos de permanência ou de 

incorporação às economias modernas. 05) A relação sociedade x natureza no mundo contemporâneo.a) A 

dinâmica da natureza e seu significado para as sociedades. A formação e a instabilidade da superfície terrestre; a 

inter-relação entre os diversos elementos da natureza: gênese, evolução e transformação do relevo terrestre e a 

ação antrópica do modelado terrestre; os grandes ecossistemas terrestres e suas formas de apropriação pela 

sociedade; as águas oceânicas e continentais, sua importância econômica e geopolítica. b) A questão ambiental. 

Meio-ambiente, ecossistema e equilíbrio ecológico; os principais recursos naturais, sua distribuição espacial e as 

conseqüências econômicas e geopolíticas de sua exploração; os desequilíbrios ambientais e suas conseqüências 

nos grandes ecossistemas mundiais e nas sociedades contemporâneas; políticas ambientais. 06) Processo de 

ocupação e valorização territorial do Brasil. Apropriação e produção do espaço. a) O Brasil atua nas suas 

desigualdades a sua inserção no mundo. b) Regionalização do Brasil; a desigual produção do espaço; o papel do 

Estado nas políticas territoriais; a atuação do capital nacional e internacional. c) A atividade agrária. Estrutura 

fundiária; transformações recentes no campo; organização da produção; relações do trabalho. d) O processo de 

industrialização; relações de interdependência e complementaridade relação cidade-campo; o processo de 
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urbanização e sua distribuição espacial (redes e hierarquias, metropolização e macrocefalia urbana, a estrutura 

interna das cidades e os problemas urbanos); população (crescimento, distribuição, condições de vida e de 

trabalho); circulação e distribuição de capitais, mercadorias, pessoas e idéias. Transformações recentes. 07) O 

Espírito Santo: aspectos naturais, ecológicos, econômicos e sociais. a) Localização e aspectos naturais: relevo, 

clima, hidrografia, litoral e vegetação. b) Aspectos Sociais e Ecológicos: Urbanização; a Região Metropolitana; 

O Prodespol; Problemas Sociais. c) Perfil Econômico: Principais Centros Produtivos; Estrutura Fundiária; 

Agricultura; Pecuária; Exploração Mineral; Indústria; Transportes; Turismo e Energia. Noções Básicas de 

Informática.ATUALIDADES:Assuntos contemporâneos relacionados à atividade empresarial, às políticas 

sociais, à saúde pública, ao desenvolvimento, ao desemprego, às políticas regionais, à igualdade social, à 

educação, à preservação ambiental, à tecnologia e à economia. O cotidiano brasileiro. - História e geografia do 

município: origem histórica, evolução política, características sociais locais, fatos particulares do município e 

folclore, relevo, vegetação, hidrografia, clima, economia e política do município.  

 

NOÇÕESDE INFORMÁTICA PARA OS CURSOS DO ENSINO MÉDIO 

(Mecânico,Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria 

Escolar,Auxiliar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Agente Fiscal de Saúde 

Sanitária,  Assistente Administrativo,  Agente de Fiscalização e Administração Ambiental,  Técnico em 

Segurança do Trabalho, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações). 

 

Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.Fundamentosdo Windows,operações com janelas, menus, barra de 

tarefas, área de trabalho,  trabalho  compastas  e  arquivos  localização  de  arquivos  e  pastas,  movimentar 

cópias de  arquivos,  pastas,  criação  e  exclusão  de  arquivos  e  pastas,  compartilhamentos e áreas de  

transferências. 
 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL (Específica) 

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem eresíduos 

sólidos. Legislação regulatória: Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011; Lei n.º 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007 e alterações; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010.Educação Ambiental: Bases filosóficas 

da questão ambiental; Fundamentos da questão ambiental;Fundamentos da ecologia; Métodos e Técnicas de 

análise ambiental; Diagnóstico ambiental; Impactoambiental - análise e relatórios; Trabalho e cidadania; Gestão 

de recursos naturais. Proteção do MeioAmbiente: Direito ambiental; Economia ambiental; Desenvolvimento 

sustentável; Qualidade e meioambiente; Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano. Ciências do 

Ambiente. ProjetosAmbientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e 

Ocupação do Solo.Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos 

Ambientais.Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas 

Degradadas.Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. Controle de Poluição das Águas. Controle 

dePoluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas.Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável: Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da PaisagemUrbana; Gerência, 

planejamento e financiamento de Projetos Ambientais; Gestão das tecnologias limpase reciclagem; 

Ecopedagogia; Ecopublicidade. 

 

AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA (Específica) 

Processo Saúde-Doença. Coeficientes avaliadores de saúde. Epidemiologia descritiva emetodologia 

epidemiológica. Endemia e epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica e suaação no controle de doenças. 

Doenças transmissíveis e modos de transmissão. Saúde maternoinfantil.Programas de imunização. Eficácia de 

vacinas. Saneamento do meio ambiente. Saúde eNutrição. Biossegurança. Vigilância sanitária. Sistema único de 

saúde. Consciência local e globalrelativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio 

ambiente e arealidade cotidiana. Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da comunidade,do 

município, do estado, do país e do planeta. Relação entre as questões políticas, econômicas esociais e as questões 

ambientais. Atribuições da Vigilância Sanitária. Conceito:área de abrangência, instrumentos de atuação, o poder 

de polícia, emissão de autos edocumentos legais, fiscalização e inspeção sanitária. Vistorias. Alimento: 

manipulação, armazenamento e transporte. Saúde do trabalhador e edificações. Doenças transmissíveis por 

alimentos. Noções sobre intoxicação por agrotóxicos.Lei Municipal nº 143, de 1997. 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA (Específica) 

Principais culturas, horticulturas e fruticulturas: práticas culturais; manejo e irrigação; sistema de produção; 

produtividade; controle de pragas e doenças; legislação pertinente a defensivos agrícolas; análise do solo, 

calagem e adubação. Bovinocultura: sanidade animal; manejo do rebanho leiteiro; principais doenças. Alimentos 

e alimentação: Características e formas de fornecimento da alimentação; concentrados protéicos, balanceamento 

e misturas de concentrados. 
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Específica) 

Software Básico: Definição, tipos de software, funções, características, instalação e solução de problemas.  

Configuração e utilização dos sistemas operacionais MS-Windows XP Profissional, MS-Windows, Server e  

Linux. 2. Aplicativos: Conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Professional (Word, Excel, Power Point e 

Access). Hardware: Fundamentos, conceitos, características, identificação, funções e funcionamento dos 

componentes de um computador. Instalação, upgrade, manutenção e solução de problemas. Placa mãe, memória, 

processador, unidades de entrada e ou/ saída. Monitor de vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e 

laser; Unidade de DVD-ROM, DVD-R/RW, CD-ROM E CD-R/RW. Unidade de disco flexível, flash-disk, pen 

drive, unidade de disco rígido HD, mouse, fax-modem, tecnologia e dispositivos USB, placa de rede, placa de 

vídeo, placa de fax-modem. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática. 

Microcomputadores, impressoras, monitores e estabilizadores. Configuração de placas de rede em estação de 

trabalho (endereçamento IP estático e dinâmico). Instalação e configuração de impressoras local e em rede. 

Configuração de cliente de proxy em navegadores LTSP. Configuração de cliente.  

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Específica) 

Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas. Enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem em 

doenças transmissíveis. Ações de vigilância epidemiológica e imunização. Assistência de enfermagem em 

doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão. Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central 

de material. Enfermagem materno-infantil. Atendimento de enfermagem à saúde da mulher. Planejamento 

familiar. Pré-natal, parto e puerpério. Climatério prevenção do câncer cérvico - uterino Atendimento de 

enfermagem à saúde e adolescentes. Cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno. Crescimento e 

desenvolvimento. Doenças mais freqüentes na infância. Principais riscos de saúde na adolescência. 

Enfermagem em urgência. Primeiros socorros. Assistência de enfermagem ao paciente naUTI. Noções de 

administração. Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional. Deontologia em enfermagem. 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE (Específica) 

CONTABILIDADE GERAL: Conceitos básicos – Patrimônio, débito, crédito. Método das Partidas 

Dobradas. Escrituração. Erros de escrituração e correção. Classificação das contas. Função e estrutura das 

contas. Provisões. Orçamentos. Levantamento de balancetes. Encerramento de exercício. Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. Livros fiscais e comerciais. Componentes patrimoniais: ativo, passivo e 

patrimônio líquido. Equação fundamental do patrimônio. Fatos contábeis e as respectivas variações 

patrimoniais. Contas: patrimoniais e de resultado. Conceito de despesas, receitas e resultado. O Balanço 

Patrimonial e a Demonstração de Resultados. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. 

Orçamento – conteúdo e forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Créditos adicionais. Controle 

da execução orçamentária. Receita e despesas públicas: conceitos e estágios. Receita e despesa extra-

orçamentária. Escrituração. Apuração do resultado financeiro e econômico. Inventário: objeto e classificação. 

Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 

Conceitos básicos: Análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis. Análise por quocientes. Análise 

da situação financeira. Análise da situação econômica. Análise da estrutura patrimonial. Interpretação dos 

indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais. 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Específica) 

Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; 

Linhas Utilizadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de 

materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; desenho de: Planta de 

Situação, Planta Baixa, Cortes, Fachadas, Planta de Cobertura;Desenho de Projeto de Reforma – convenções. 

Projeto e execução de instalações prediais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, 

Mecânicas, Ar Condicionado. Estruturas – Desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de 

formas e armação). Vocabulário técnico - Significado dos termos usados em arquitetura e construção. 

Tecnologia das construções. Materiais de construção. Inspeção de materiais de construção.Topografia. 

Orçamento de obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos, 

cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Resolução 

CREA 262 de 28/07/1979. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (Específica) 

Campanha interna na prevenção de acidentes. Elaboração de relatórios.  Técnicas de inspeções , NR-2 e NR-5. 

Programas rotineiros e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de proteção, textos e 

ensaios (C.A). Certificados de aprovação. Técnicas de ensino. Análise de causas e efeitos, árvore de falhas. 

Análise de riscos para elaboração de normas e procedimentos.  Desenho técnico e sistemas de comunicação. 
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Sistemas de comunicação verbal e visual das normas e procedimentos. Sistemas de inspeções rotineiras de 

equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com análise de causas e tendências quantitativas. 

Programas de urgências. Sistemas de assessoria às CIPAS, NR-%. Análise preliminar de riscos. 

 

MAGISTÉRIO 

 

PROFESSOR – Ma.PA  

 

PORTUGUÊS – Professor Ma.PA 

 –Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, 

respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos 

estruturais. Ortografia oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e 

Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e 

passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, 

antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais 

será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação Obs. Nas questões de Língua Portuguesa 

serão cobrados as regras da nova ortografia.  

 

MATEMÁTICA – Professor Ma.PA 

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; 

Multiplicação; Divisão; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - 

Expressões Numéricas - Regra de Três Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem 

Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de 

Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 

 

Professor Ma.PA – SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS) 

Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; 

Tendências pedagógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: 

Princípios e fins da Educação Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da 

Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, 

importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, 

projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para elaboração). 4 -Avaliação: 

Concepção; Abrangência; Formas. Instrumentos; 5 - Conteúdos específicos: PCNs de 1ª à 4ª série; Inclusão 

escolar; dificuldade de aprendizagem; Atendimento às Necessidades Educacionais Especiais; Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

Professor Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS). 

1- Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; 

Tendências pedagógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: 

Princípios e fins da Educação Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da 

Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, 

importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, 

projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para elaboração). 4 -Avaliação: 

Concepção; Abrangência; Avaliação na Educação Infantil. 5 - Conteúdos específicos: História e teóricos da 

educação infantil. Atendimento às Necessidade Educacionais Especiais; organização do espaço e do tempo em 

escolas de educação infantil. Relação e implicações entre o cuidar e educar. A brincadeira na educação infantil. 

RCNIs (Referenciais Curriculares da Educação Infantil). Higiene e saúde em Instituições de Educação Infantil. 

Inclusão na Escola de Educação Infantil. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil . 

 

Professor Ma.PB - LINGUA PORTUGUESA (Específico) 

Conhecimentos Específicos - Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de 

palavras; Reescritura de texto, respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, 

grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Análise Sintática. 

Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, 

adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
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relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 

nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Figuras de linguagem. Níveis de linguagem: Coloquial; Culto. Obs.: a interrelação dos conjuntos 

gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação B) Literatura Brasileira - 

Barroco, Arcadismo, Romantismo: poesia e prosa, Realismo-Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, 

Modernismo, Pós- Modernismo, Produção contemporânea. Obs.: Em literatura serão explorados os seguintes 

aspectos: Características das Escolas, importância no contexto histórico e Principais autores (características) e 

obras.  

 

PORTUGUÊS  

(Professor Ma.PP e Ma.PB: Artes, Inglês, Educação Física, Matemática, Geografia, História e Ciências):   
1). Acentuação gráfica. 2). Ortografia Oficial. 3). Concordância Verbal. 4). Concordância Nominal. 5). Regência 

Verbal. 6). Regência Nominal. 7). Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8). Reescritura de 

textos. 9). Estruturação frasal. 10). Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será 

abordada a partir de texto(s). Obs. Nas questões de Língua Portuguesa, serão cobrados as regras da nova 

ortografia. 

 

ProfessorMa.PB - MATEMÁTICA (Específico) 

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; 

Multiplicação; Divisão; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - 

Expressões Numéricas - Regra de Três Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem 

Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de 

Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 

 

PROFESSOR Ma.PB – GEOGRAFIA 

 

GEOGRAFIA DO BRASIL: Relevo; Clima; Aspectos físicos; Solo; Hidrologia; Geologia; Vegetação; Grupos 

étnicos; Aspectos humanos; Estrutura da população; Correntes imigratórias; Extrativismo; Agropecuária; 

Aspectos econômicos; Fontes de energia; Indústria. GEOGRAFIA GERAL: Europa; América Anglo-Saxônica; 

América Latina; O Espaço Natural; Capitalismo x Socialismo; Países do Terceiro Mundo; Superpopulação 

relativa e o Neonaturalismo. 

 

ProfessorMa.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA (Específico) 

A Educação Física no currículo escolar; Abordagens didático-metodológicas no ensino da Educação Física; O 

processo de ensino-aprendizagem em Educação Física; Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

ProfessorMa.PB - ARTES (Específico) 

Tipos de desenho: memorização; observação; criativo (dirigido/livre) por montagem e decalque; molde vazado. 

Técnica de Sombreamento: sombra própria; sombra projetada; relação fundo-imagem. Estudos das cores: 

cores (primárias, secundárias e neutras); monocromia; policromia. Ilustração de texto: estilização; caricatura; 

monograma; rafe, leiaute e arte-final. Logotipos: composição visual; painel decorativo; outdoor em cartaz; 

projeção ortogonal; cortes de formas tridimensionais, cores com lápis de cor, cores com caneta hidrográfica, 

instrumentos auxiliares de desenho, cópias de desenho, técnica de mosaico, técnica de vitral, técnica mista, 

tecelagem. 

 

ProfessorMa.PB -  INGLÊS (Específico) 

I – TEXTO: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO; II – GRAMÁTICA: verb to be / verb there to be; present 

continuous tense; simple present tense; possessive adjectives; regular and irregular verbs/simple past tense; to 

stop (followed by generic or nfinitive); possessive pronouns; past continuous tense; personal pronouns; simple 

future tense; between and among; to be going to – future; to be going to - past; plural of nouns; the indefinitive 

article; numbers; dates; to do and to make; present perfect tense; to lie to lay; reflexive pronouns; much, many, 

little, few; modal verbs; the comparative degree; the superlative degree; irregular comparison; imperative; simple 

conditional; conditional perfect; conditionals; to and enough; prepositions; gerund and infinitive; articles; 

whether and if;questions tags; some, any, no and compounds; the passive voice; verbs with two objets; adverbs 

of wanner; relative pronouns; direct and reported speech; reported speech; additions to remarks; question words; 

present perfect continuous; linking words; time lauses. 

 

ProfessorMa.PB CIÊNCIAS (Específico) 

01 – Método científico - Teste controlado e etapas do método. 02 – Características gerais dos seres vivos - 

Composição química complexa e organizada; nutrição; crescimento; metabolismo; irritabilidade; reprodução; 
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hereditariedade; nutrição e evolução. 03 – Composição química da célula - Compostos inorgânicos (água e sais 

minerais); importância da água e dos sais minerais para os seres vivos - Compostos orgânicos (carboidratos, 

lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucléicos); conceito, estrutura, nomenclatura, importância e 

ocorrência dos compostos orgânicos. 04 – Histórico da citologia - Robert Hooke; teoria celular; complemento 

da teoria celular; teoria protoplasmática de Hertwig; lei de Driesch; lei de Spencer; classificação de Bizózzero 

para as células (lábeis, estáveis e permanentes); método de estudo da célula (microscópio óptico e eletrônico). 05 

– Morfologia e fisiologia celular – Célula eucarionte e procarionte (principais diferenças e semelhanças); célula 

animal e célula vegetal (semelhanças e diferenças). 06 – Estudo da plasmalema- Sinônimos; estrutura ao MO e 

ao ME; composição química; especializações; tipos de transporte através da membrana celular (transporte ativo e 

passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose). 07 – Estudo do citoplasma de célula eucarionte - 

Aspectos físico-químicos; tixotropismo; sinônimos de protoplasma; comparação entre o citoplasma figurado 

(diferenciado) e o citoplasma fundamental; organelas citoplasmáticas (observação, estrutura e funções); 

citoesqueleto (estrutura e função); respiração celular (etapas, locais de ocorrência e rendimento energético); 

fermentação alcoólica e láctica; fotossíntese (etapas, locais de ocorrência, principais substratos e produtos. 08 – 

núcleo interfásico - Descoberta do núcleo (Robert Brown); forma; volume; distribuição; localização; quantidade 

de núcleos por célula; funções e componentes do núcleo interfásico. Cromatina sexual ou corpúsculo de Baar; 

cromossomos politênicos. 09 – Divisão celular - Importância e tipos de divisão (mitose e meiose); período 

interfásico e tempo de divisão. 10 – Histologia animal - Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso 

(morfologia, classificação, distribuição, importância e fisiologia). 11 – Histologia vegetal – Tecidos 

embrionários (meristemas); tecidos de revestimento; tecidos de sustentação; tecidos de condução; morfologia e 

fisiologia. 12 – Classificação dos seres vivos – Regra internacional para a nomenclatura de espécie e gênero; 

estudo dos cinco reinos (monera, protista, fungi, methaphyta e methazoa); estudo dos vírus e doenças associadas 

a vírus, bactérias e protozoários. 13 – Anatomia e fisiologia animal comparadas - Nutrição e sistema digestivo, 

sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular, sistema nervoso e sistema endócrino (ênfase para 

peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 14 –  Reprodução em invertebrados e vertebrados - Reprodução 

assexuada e sexuada; tipos e diferenciações e classificações; gametogênese (espermatogênese e ovulogênese); 

fecundação, segmentação; mórula; blástula e gástrula; formação dos folhetos embrionários e diferenciação 

celular; gêmeos idênticos e fraternos; partenogênese; hermafroditismo. 15 – Sistema reprodutivo humano 

(masculino e feminino) - Anatomia e fisiologia . 16 – Genética - Primeira e segunda leis de Mendel; test-cross; 

ausência de dominância; genes letais e pleiotropia; questões com heredogramas; gene e ambiente (norma de 

reação); regras básicas de probabilidade na aplicação em soluções de problemas; polialelia (alelos múltiplos) e 

herança dos grupos sanguíneos (sistema ABO, MN e fator Rh); interação gênica (genes complementares, 

epistasia ou criptomeria e herança quantitativa). 17 – Ecologia - Conceitos básicos ( população, comunidade 

ecossistema e biosfera); tipos de populações e comunidades; cadeias e teias alimentares; relações ecológicas 

entre os seres vivos e com o meio ambiente (protocooperação, amensalismo, esclavagismo, inquilinismo, 

parasitismo, canibalismo... etc); ação humana nos ecossistemas (exploração, conseqüências negativas e proteção 

aos ecossistemas); formação e renovação do ecossistema; ecossistema mangue (características geofísicas, 

espécies animais e plantas); os grandes biomas brasileiros (características básicas); temas atuais (aquecimento 

global; efeito estufa; chuva ácida e camada de ozônio). 18 – Evolução - Teorias evolucionistas (Lamarck, 

Darwin); neodarwinismo e teoria sintética da evolução; irradiação adaptativa; especiação; órgãos análogos e 

homólogos . 19 - Noções de química - Átomos; moléculas; substâncias puras simples e compostas; conceito de 

elemento químico e alotropia (variedades alotrópicas); misturas e tipos de misturas; fase de uma mistura 

heterogênea; mistura eutética e azeotrópica; principais processos mecânicos e físicos de separação dos 

componentes de uma mistura; transformações da matéria (fenômenos físicos, químicos e biológicos; diferenças 

entre eles); mudanças de estado físico da matéria; evolução dos modelos atômicos; átomos isótopos, isóbaros, 

isótonos e isoeletrônicos; classificação periódica moderna dos elementos; principais famílias; configuração 

eletrônica; propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos .20 – Noções de Física – Mecânica 

(movimento dos corpos; referencial; mudança de posição; deslocamento); velocidade escalar média no 

movimento retilíneo e uniforme; movimento retilíneo uniformemente variado (aceleração e equação horária); 

queda livre dos corpos; energia mecânica (energia cinética e potencial); aplicações. 

 

Professor Ma.PB - HISTÓRIA (Específico) 

1) Período Colonial: Portugal no contexto da expansão marítimo comercial européia – Colônia Portuguesa; 

colônia portuguesa; consolidação colonial portuguesa. Apogeu e crise do sistema colonial brasileiro. 2) Período 

Imperial: O Primeiro Reinado - Período Regencial. - Segundo Reinado. 3) Período Republicano -  A República 

da Espada - A República Oligárquica -  A revolução de 1930 - A Era Vargas -  O Regime Liberal Populista -  A 

Ditadura Militar -  A Nova República 4) Características gerais da história do Município 5) Características gerais 

do Brasil atual. 

 

Professor Ma.PP - Conhecimentos Pedagógicos (Específico) 
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Desenvolvimento humano e aprendizagem: processos de desenvolvimento e aprendizagem; teorias da 

aprendizagem. Educação Inclusiva. Educação e Multiculturalismo. Didática e Prática de Ensino. Métodos e 

Técnicas de Ensino. História da Educação Brasileira Tendências Pedagógicas. Teorias do Currículo. 

Planejamento e Projeto Político-pedagógico. Plano de Ensino e Plano de Aula. A Escola como sistema e a divisão 

de trabalho. Estrutura e Organização da Educação Básica no Brasil: aspectos legais e Organizacionais. Gestão e 

Organização Pedagógica e Curricular da Escola. Atividades de Direção, Supervisão Escolar, Inspeção e 

Orientação Educacional. Avaliação Escolar e Institucional. Parâmetros Curriculares Nacionais e Referencias 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Financiamento da Educação: Fundeb. Educação de Jovens e 

Adultos. Lei Nº. 9.394/96 (LDB) e Constituição Federal Constituição Federal (Capítulo III, Seção I: Da 

Educação) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Obs. A provaterá  enfoque maior  conforme a área de atuação do cargo. 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS  

(Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle 

Interno, Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Contador (SAAE), Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, 

Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral (24 h), 

Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo e Químico (SAAE). 
 

1) Acentuação gráfica. 2) Ortografia Oficial. 3) Concordância Verbal. 4) Concordância Nominal. 5) Regência 

Verbal. 6) Regência Nominal. 7) Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8) Reescritura de 

textos. 9) Estruturação frasal. 10) Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será 

abordada a partir de texto(s). 

 

NOÇÕESDE INFORMÁTICA 

(Arquiteto e Urbanista, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, Biólogo, 

Contador, Contador (SAAE), Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestale Químico 

(SAAE). 

 

Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de 

tarefas, área de trabalho,trabalhocom  pastas  e  arquivos  localização  de  arquivos  e  pastas,  movimentar cópias 

dearquivos,  pastas,  criação  e  exclusão  de  arquivos  e  pastas,  compartilhamentos e áreas detransferências. 

 

ARQUITETO E URBANISTA (específico) 

Projeto de Arquitetura: métodos e técnicas de desenhos e projeto; programação de necessidades físicas das 

atividades, estudos de viabilidade técnico-financeira, informática aplicada à arquitetura, controle ambiental das 

edificações (térmico, acústico e luminoso). Normas técnicas Projeto de Arquitetura. Desenho de Arquitetura: 

Formatos, escalas, símbolos e convenções; Normas ABNT: representação de projetos, acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências a edificações; Elementos básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. 

Conhecimento de AutoCad. Projetos complementares: especificação de materiais e serviços, dimensionamento 

básico, instalações elétricas e hidrossanitárias, elevadores, ventilação/ exaustão, ar-condicionado, telefonia, 

prevenção contra incêndio. Programação, controle e fiscalização de obras: orçamento e composição de custos, 

levantamento quantitativos, planejamento e controle físicofinanceiro. Projeto de Urbanismo e Paisagismo: 

métodos e técnicas de desenho e projeto urbano e de paisagismo, noções de sistema cartográfico e de 

geoprocessamento, dimensionamento e programação de equipamentos públicos e comunitários, sistema viário, 

sistema de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental. Legislação de Parques e 

Jardins. Planejamento urbano: uso do solo, gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de 

impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos), aspectos 

sociais e econômicos do planejamento. Legislação Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de 

ambientes históricas. Ética Profissional: Legislação referente à profissão de Arquiteto. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no 

serviço público. 

 

ASSISTENTE SOCIAL (Específico) 

O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de Criação 

dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente social; A prática 

do Serviço Social: referência teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, 
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programa, projeto Trabalho com comunidades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos 

estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS- 

SUAS(sistema único da assistência social) e o Código de ética do Assistente social; Planejamento Social; 

Ética Profissional; Administração e Supervisão em   Serviço Social. Desenvolvimento de comunidade: a ação do 

serviço social junto com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. A questão da relação 

teoria-prática no Serviço Social. As práticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social; Serviço Social 

na Educação: O papel do Serviço Social na Organização Escolar. A assistência enquanto espaço de planejamento 

social. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos. 

 

AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO eAUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

(Específico) 

Aspectos gerais de auditoria: normas, objetivo e controle de qualidade; Ética Profissional e Responsabilidade 

Legal; Condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria; Auditoria Interna e Externa: 

conceito, objetivos, responsabilidades, funções e atribuições; Planejamento e desenvolvimento do plano de 

auditoria. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Relatório de auditoria; Estratégia de auditoria, sistema de 

informações e controle interno; Testes de auditoria: substantivos, de observância, revisão analítica; 

Procedimentos de Auditoria: inspeção, observação, investigação, confirmação, cálculo, procedimentos 

Analíticos; Tipos de auditoria: auditoria de conformidade; auditoria operacional; auditoria de demonstrações 

contábeis; auditoria de sistemas financeiros; atividades de estudo e consultoria; atividades de detecção de fraude; 

Metodologias e habilidades em auditoria governamental: mensuração de desempenho e avaliação de programas; 

Governança e análise de risco. O papel da auditoria na estrutura de governança. Estrutura conceitual de análise 

de risco (COSO). Elementos de risco e controle. Aplicação da estrutura conceitual de análise de risco. 

Governança no setor público; Amostragem estatística: tipo de amostragem, tamanho da amostra, risco de 

amostragem, seleção da amostra, avaliação do resultado do teste; Métodos quantitativos - estatística descritiva, 

uso de tabelas e gráficos em relatório de auditoria, medidas de tendência central (média, moda e mediana) e 

medidas de dispersão (desvio-padrão e coeficiente de variação), revisão analítica; Métodos qualitativos: 

entrevistas, questionários e grupo focal. Técnicas de coleta e análise de dados e pesquisas; Uso do trabalho de 

outros profissionais: Auditor Independente, Auditor Interno, Especialista de Outra Área. CONHECIMENTOS 

DE DIREITO PÚBLICO Conceito de constituição; Classificação das constituições; Elementos das constituições; 

Controle de Constitucionalidade; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Ação Declaratória de 

Constitucionalidade; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; Constituição Federal de 1988: 

Preâmbulo, Dos Princípios Fundamentais, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Da Organização do Estado, 

Da Organização dos Poderes, do Processo Legislativo, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, da 

Tributação e do Orçamento, da Ordem Econômica e Financeira, da Ordem Social. Conceito de Direito 

Administrativo; Fontes do Direito Administrativo; O sistema administrativo brasileiro; Conceito de Estado; 

Elementos do Estado; Poderes do Estado, governo, administração pública - direta e indireta; Agentes públicos: 

agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados, agentes credenciados; 

Princípios básicos da administração; Poderes e deveres do administrador público; O uso e o abuso do poder, 

excesso de poder, desvio de finalidade; Omissão da Administração; Poder vinculado; Poder discricionário; Poder 

hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de Polícia; Conceitos e requisitos do ato 

administrativo; Atributos do ato administrativo; Classificação dos atos administrativos; Espécie de atos 

administrativos; Motivação dos atos administrativos; Invalidação dos atos administrativos; Convênios e parcerias 

entre instituições públicas e privadas; Contratos administrativos; Licitação: conceito, finalidade, princípios e 

objeto; Dispensa de licitação; Inexigibilidade de licitação; Anulação da licitação; Revogação da licitação; 

Modalidades de licitação; Organização do Serviço Público; Normas Constitucionais pertinentes aos servidores 

públicos; Direito e Deveres do servidor público; Responsabilidades dos servidores públicos; Controle da 

Administração; Controle Administrativo; Processo Administrativo; Controle Legislativo; Controle Judiciário; 

Administração em Juízo; Organização Administrativa Brasileira; Órgãos de Assessoramento; Bens Públicos. 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA); Orçamento 

público: conceitos, princípios orçamentários, receitas e despesas orçamentárias, orçamento tradicional, 

orçamento-programa, objetivos da política orçamentária, integração entre planejamento e orçamento e ciclo 

orçamentário; Orçamento e Gestão das organizações do setor público: mensuração do desempenho e controle 

orçamentário; Conceituação e classificação da Receita Pública: Classificação da receita pública orçamentária por 

categoria econômica no Brasil. Classificação das Despesas Orçamentárias, segundo a finalidade, natureza e 

agente (classificação funcional, por estrutura programática, por natureza e institucional); Créditos orçamentários 

iniciais e adicionais; Dívida pública flutuante e fundada; Patrimônio público 

 

BIÓLOGO (Específico) 

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos 
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sólidos. LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1. Vírus, fungos, 

bactérias e protozoários de interesse à saúde humana: Morfologia; Ciclo de vida; Controle; 2. Invertebrados e 

vertebrados de interesse à saúde humana: a. Helmintos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle, b. Anelídeos: 

Morfologia, Ciclo de vida, Controle, c. Artrópodes: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; d. Cobras e serpentes: 

Morfologia, Ciclo de vida, Controle; e. Roedores: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; f. Animais domésticos: 

Morfologia, Ciclo de vida, Controle; 3. Meio ambiente: Saúde e meio ambiente, Saneamento básico (ambiental); 

Doenças Emergentes e reemergentes; Controle de resíduos; Controles biológicos do meio; 4. Agenda 21: 

Desenvolvimento sustentável ; Proteção das condições da saúde humana; Proteção da atmosfera; 5. Vigilância 

sanitária: Controle de vetores; Controle de zoonoses; 6. Promoção da saúde: Estratégias para promoção da saúde, 

Município saudável; 7. Ética, bioética e deontologia em biologia 

 

CIRURGIÃO DENTISTA (Específico) 

Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação, Principais problemas de saúde bucal em saúde 

pública, Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), 

Epidemiologia das doenças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações; Epidemiologia do câncer bucal, 

sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em 

saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD, THD, ACD); Planejamento e 

avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica; Odontologia preventiva: cariologia e risco de 

cárie; Cárie da primeira infância; Diagnóstico e tratamento de perdas minerais e de lesões iniciais de cárie 

dentária; Adequação do meio bucal; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; Fluoretação das águas 

de abastecimento público: benefícios, controles; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos de aplicação, 

potencial de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências no 

desenvolvimento do sistema estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; Materiais restauradores com 

liberação do flúor; Clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame 

complementar; Semiologia e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Diagnóstico e tratamento da cárie 

dentária; Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais; Plano de tratamento; Biosegurança: manutenção de 

cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes; Anestesiologia: mecanismos de ação,  técnicas e 

precauções; Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: preparos cavitários; Proteção do 

complexo dentino-pulpar; Materiais odontológicos (forradores e restauradores); Cirurgia oral menor; Urgências 

odontológicas; Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clínica; Prótese dental. 

 

CONTADOR e CONTADOR (SAAE) - (Específico) 

Contabilidade Geral: Conceito, princípios fundamentais. Patrimônio: Formação, composição, Ativo, Passivo e 

Patrimônio Líquido. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Receitas, Despesas. Depreciação, 

Amortização e Exaustão. Variações Monetárias Ativas e Passivas. 02. Contabilidade de Custos: Conceitos, 

Classificação dos custos. 03. Contabilidade e Orçamento Público: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. 

Orçamento Público: Orçamento Anual, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, 

Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pública: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-

orçamentária. Classificação por Categoria Econômica. Estágios da Receita. Divida Ativa. Despesa Pública: 

Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar ou Dívida Passiva. 

Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Sistemas 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Dívida Ativa. Dívida Pública. Variações Patrimoniais. Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Bens 

Públicos: conceito, classificações e inventário. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI) : Conceito, objetivos, formas de acesso, modalidade de uso, abrangência, principais documentos 

de entradas de dados, eventos, tabela de eventos. 04. Responsabilidade Fiscal : Introdução; Receita Corrente 

Líquida; disposição sobre o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; 

Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferências Voluntárias; Dívida e 

Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão Patrimonial; Transparência, 

Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. Licitação e 

Contratos Administrativos. 

 

ENFERMEIRO (Específico) 

Fundamentos de enfermagem; Farmacologia; Técnicas básicas de enfermagem; Enfermagem médicocirúrgica; 

Enfermagem de clínica médica; Enfermagem em centro cirúrgico; Enfermagem de emergência; Enfermagem 

materno-infantil; Ginecologia, obstetrícia e planejamento familiar; Pediatria; Planejamento de assistência na 

enfermagem; Sistematização de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: planejamento e 

administração; Nível de prevenção de doenças; Epidemiologia geral; Processo saúde e doença; Vigilância 

epidemiológica e sanitária; Estatísticas vitais e indicadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; 
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Imunizações; Programas de saúde; Atendimento domiciliar; Educação sanitária; Testes imunodiagnósticos e 

auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; Medidas gerais para o controle de infecção hospitalar; 

Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, direção, coordenação, 

supervisão e avaliação; Legislação do SUS. 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL (Específico) 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança aplicaveis ao cargo em 

específico. NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

e resíduos sólidos. LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1 - 

Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualidade ambiental. 3 - Biossólidos na agricultura. 4 - 

Ecoeficiência. 5 - Economia ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação 

ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 - Sistemas de gestão ambiental. 12 - Sistemas 

de tratamento de água e esgoto. 

 

ENGENHEIRO CIVIL (Específico) 

Elementos de Construção Civil; Construção de edifícios; Estatística; Estruturas metálicas e especiais; 

Alvenaria;Telhados; Construção geral e pesada; Administração de obras; Saneamento; Planejamento de 

transportes; Engenharia econômica; Urbanismo, ecologia e meio ambiente; Topografia; Cálculo diferencial e 

integral; Mecânica dos fluidos; Estradas e vias urbanas;  Transporte; Mecânica dos solos; Instalação de obras; 

Pavimentação; Fundações; Pontes; Concreto Armado (NBR 6118 : 2003); Concreto Protendido; Teoria das 

estruturas; Resistência dos materiais; Construção Civil; Materiais de Construção; Estruturas de Madeira; 

Eletrotécnica; Instalações Elétricas; Hidráulica; Hidrologia; Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Esgoto e 

Sistema de Abastecimento; Código de Ética Profissional. 

 

ENGENHEIRO FLORESTAL (Específico) 

1. Noções de ecologia e preservação ambiental. 2. Convenção sobre diversidade Biológica; 3. Ecossistemas 

(definição, estrutura, fluxo de energia, cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica e biomas). 

4. Recursos naturais: água, ar, solo, flora e fauna. 5. O Meio Aquático (água na natureza, usos e qualidade da 

água, abastecimento, controle da poluição, preservação dos mananciais e sustentabilidade dos recursos hídricos). 

6. O Meio terrestre (solos – conceito, formação, composição, características, poluição e remediação). 7. O Meio 

Atmosférico (características e composição da atmosfera, principais poluentes atmosféricos, noções de 

meteorologia e dispersão dos poluentes). 8. Impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas em 

ecossistemas florestais. 9. Noções de licenciamento ambiental. 10. Educação ambiental. 11. Legislação 

ambiental aplicada à área florestal. 12. Unidades de conservação. 13. Arborização urbana. 14. Produção de 

mudas florestais de espécies nativas. 15. Sementes florestais, produção e tecnologia. 16. Implantação, 

manutenção e operação de viveiros florestais. 17. Silvicultura e implantação de florestas nativas. 18. Manejo de 

bacias hidrográficas. 19. Recuperação de áreas degradadas e nascentes. 20. Plano de manejo de unidades de 

conservação. 21. Manejo de florestas nativas. Inventário florestal. 22. Estudos de impacto ambiental para área 

florestal e recuperação de áreas degradadas. 

 

FARMACÊUTICO (Específico) 

1-Assistência farmacêutica na atenção básica. 2- Política Nacional de Medicamentos. 3- Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica. 4- Financiamento da assistência farmacêutica. 5- Ciclo da assistência farmacêutica. 6- 

Farmacovigilância. 7- Boas práticas em farmácia. 8- Atenção farmacêutica. 9- Intervenção farmacêutica na 

otimização da farmacoterapia. 10- Ética Farmacêutica. 11- Tratamento das doenças dos programas do Ministério 

da Saúde: hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, saúde mental, tuberculose, hanseníase.Farmacocinética: 

Absorção, Distribuição, Biotransformação e eliminação, Regimes posológicos. Farmadinamica: Locais de ação, 

relação concentração e resposta, estratégias de aplicação de drogas e terapia genética.Drogas que atuam no SNC, 

Cardiovascular, sistema endócrino e quioterápico.  

 

FISIOTERAPEUTA (Específico) 

Legislação específica que regulamenta a profissão; Código de Ética; Forma de organização das entidades de 

classe; Noções de Anatomia Humana incluindo órgãos e sistemas; Análise cinesiológica dos movimentos; 

Provas de função muscular; Goniometria; Noções de física – alavancas e polias; Desenvolvimento neuro-

psicomotor da criança; Uso de técnicas de enfaixamento; Fisiologia da contração muscular; Administração 

aplicada; eletrodiagnóstico e eletroterapia; Termoterapia; Actinoterapia; Mecanoterapia; Massoterapia; Tração e 

manipulação vertebral; Cinesioterapia; Postura Corporal; Marcha; Patologias; avaliação, prevenção e 

incapacidade, prescrição e tratamento fisioterápico em: doenças do aparelho locomotor; portadores de paralisia 
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cerebral; doenças neurológicas; doenças do aparelho cardiovascular; doenças do aparelho respiratório, em 

geriatria, em hanseníase; Legislação do SUS. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 24H(Específico) 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia 

isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: 

asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; 

doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, 

doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e 

hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, 

glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas 

paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças 

infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos 

e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas; Legislação do SUS. 

 

MÉDICO VETERINÁRIO (Específico) 

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na produção 

de alimentos; Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; 

Farmacologia e terapêutica médico-veterinária; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de 

controle; Legislações sanitárias (federal e estadual); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia 

médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; 

Zoonoses; Zootecnica; Específico: Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), 

Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicação e infecções); Higiene e higienização de 

estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; Medidas de 

controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS. 

 

NUTRICIONISTA (Específico) 

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; 

nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. 

Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-

nascido de baixo peso; nutrição na infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: 

Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-

químicas dos alimentos preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. 

Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas 

físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: 

comando e supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, sanitário, 

econômico e financeiro; ética profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e 

familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi-quantitativo; avaliação do 

estado nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de 

desnutrição; avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos 

sócio-econômico-culturais; antropologia social e conduta alimentar; programa de educação nutricional de 

trabalhadores e seus familiares. Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; 

métodos especiais de alimentação; cuidados nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças 

da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nutricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, 

sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: traumatismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de 

suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia 

e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão.  Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, 

história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técnico-operacional de higiene e 

segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos municipais. Ética 

Profissional. Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância 

alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais.  

 

PROCURADOR MUNICIPAL (Específico) 

DIREITO ADMINISTRATIVO1. Conceito, objeto e fontes do direito administrativo; 2. Princípios direito 

administrativos; 3.Organização administrativa;  4. Atos administrativos; 5. Serviços Públicos; 6. poder de 

polícia;   7. Intervenção do Estado na propriedade; 8. Servidores Públicos; 9. Contratos Administrativos; 10. 

Licitações; 11. Controle da Administração Pública; 12. Responsabilidade Civil do Estado e da administração; 13. 

Bens públicos. 14. Atuação do estado no domínio econômico; 15. Prescrição e decadência. DIREITO 
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CONSTITUCIONAL 1. Constituição: conceito; origem; conteúdo; estrutura e classificação; supremacia da 

Constituição; princípios constitucionais; interpretação das normas constitucionais; eficácia e aplicabilidade das 

normas constitucionais; histórico das Constituições brasileiras. 2. Princípios Fundamentais da Constituição 

Brasileira; 3. Dos direitos e garantias Fundamentais; 4. Controle de Constitucionalidade; 5. Da organização do 

Estado; 6. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas; 7. Normas constitucionais e inconstitucionais; 

emenda; reforma e revisão constitucional. 8. Organização dos Poderes; 9. Da tributação e do orçamento; 10. Da 

ordem econômica e financeira; Da ordem social; DIREITO CIVIL 1. Conflito das Leis no Tempo e no Espaço; 

2. Hierarquia, Vigência, Revogação e Interpretação das Leis; 3. Pessoas: pessoa natural e pessoa jurídica - 

personalidade e capacidade. 4. Bens: classificação. 5 .Dos fatos Jurídicos . 6.Do direito das obrigações. 7. 

Contratos em geral; Das várias espécies de contrato. 8. Responsabilidade civil. PROCESSO CIVIL (Novo 

Código de Processo Civil). 1.Direito e processo; princípios gerais do Direito Processual Civil; natureza e objeto 

da lei processual; fontes, eficácia e interpretação do direito processual. 2. Da jurisdição e da ação. 3. Das partes e 

dos procuradores. 4. Atos processuais; 5. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. 6. Da formação, da 

suspensão e da extinção do processo; 7. Do processo e do procedimento 8. Do procedimento ordinário 9. Do 

processo nos tribunais;10. Recursos; 11.  Do processo de execução: 12. Do processo cautelar; 13.  Procedimentos 

Especiais; 14. Prerrogativas da Fazenda Pública. LEIS ESPECIAIS 1.Crimes contra a Ordem Tributária e 

Ordem Econômica. 2. Crimes previstos na Lei de licitação; 3. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Lei de 

Improbidade Administrativa (8.429/1992). DIREITO TRIBUTÁRIO 1.Tributo: conceito e espécies. 

2.Competência Tributária; 3.Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar: princípios e imunidades; 

4.Legislação Tributária;  5.Obrigação Tributária .6.Responsabilidade Tributária; 7.Crédito Tributário 

.8.Garantias e privilégios do Crédito Tributário.9.Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões 

negativas.DIREITO DO TRABALHO/ DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (CLT).1. Princípios do 

Direito do trabalho e do processo do trabalho; 2. Normas gerais e especiais de tutela de trabalho; 3. Relação de 

emprego; 4. Contrato de Trabalho; 5. . Remuneração e Salário; 7. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias, 

jornada de trabalho; 7. Segurança de medicina do trabalho; 8. Legislação especial (CLT): advogado, professor, 

trabalhadores da saúde, trabalho da mulher, greve, vale transporte; 9 . A Administração Pública e o Direito do 

Trabalho; 10.   Organização da Justiça do Trabalho; 11. Processo Judiciário do trabalho; 12.   Dissídios 

Individuais; 13.   Atos processuais em geral; prescrição; interrupção e suspensão da prescrição; dano moral. 14. 

Nulidades; 15. Audiência; 16. Comissão de Conciliação Trabalhista; 17. Ações especiais; 18. Sentença; 19.  

Recursos no Processo do Trabalho; 20. Execução; 21. Comissão de Conciliação Trabalhista. 

 

PSICÓLOGO (Específico) 

Conceitos e atuação do psicólogo; A ética do psicólogo; Teorias da Personalidade e Teorias Psicoterápicas; 

Abordagens: Centrada na Pessoa, Corporal, Psicanalítica, Existencialista, Analítica, Gestáltica, Cognitivo-

comportamental, Psicodramática e Psicossomática. Teorias Psicogenéticas e do Desenvolvimento; 

Desenvolvimento infantil; Sexualidade infantil; Identidade e Subjetividade; Motivação e a aprendizagem; 

Construção do conhecimento e deficiência; A Instituição Escolar; Ensino e aprendizagem; Educação Especial; 

Infância e juventude; O trabalho em equipe multiprofissional; Transformações dos conceitos e metodologias das 

deficiências; As relações familiares; Psicoterapia individual; Teorias e Psicoterapia de grupo; Ludoterapia; 

Psicologia do Idoso; Psicoterapia familiar; Psicodiagnóstico: testes, diagnósticos e laudos; Psicopatologia; 

Noções de Psicofarmacologia; Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações 

sintomáticas; Sistema único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens terapêuticas e 

prevenção primária em saúde; Elaboração de Projetos; Teorias, métodos e práticas de pesquisa; A psicologia nas 

diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas sociais e programas 

comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações, Legislação do SUS. 

 
QUÍMICO (SAAE) 

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos 

sólidos. LEGISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Equipamentos de 

proteção individual e coletivo freqüentemente utilizados em laboratório de água e esgoto; Fundamentos teóricos 

dos componentes dos resultados de medições; exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, 

incerteza de medição, erros e correção; Fundamentos teóricos das técnicas de análise: gravimetria, turbidimetria, 

espectrofotometria, cromatografia gasosa, cromatografia gasosa com detetor de massa e cromatografia líquida de 

alta resolução; Princípios metodológicos de análises aplicados em água e esgoto de: DBO - teste de DBO 5 dias 

DQO - dicromato de potássio fluxo aberto e de fluxo fechado com microdigestão; Fosfato - cloreto estanoso e 

ácido ascórbico; Detergentes aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno (MBAS); Sulfato - 

Turbidimétrico. Equipamentos de proteção individual e coletiva frequentemente utilizados em laboratório de 

água e esgoto. Conhecimento da NBR ISO-IEC 17025 e fundamentos teóricos dos componentes dos resultados 

de medições; exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção. 
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Fundamentos teóricos das técnicas de análise: potenciometria, gravimetria, turbidimetria, titulometria, 

espectrofotometria UV / visível e emissão ótica por plasma induzido, cromatografia gasosa com detector de 

massa, cromatografia líquida com detector de massa e cromatografia iônica. Princípios metodológicos de 

análises aplicados em água, esgoto de DBO - teste de DBO 5 dias; DBQ - dicromato de postássio e de fluxo 

fechado com microdigestão; Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; Detergentes aniônicos - Substâncias 

reativas ao azul de metileno (MBAS) - Turbidimétrico para atendimento à Portaria 2914/2011 MS, Conama 

357/2005, Conama 396/2008 e Conama 430/2011. Conteúdo específico sobre temas contidos no resumo das 

atribuições do emprego/especialidade. 
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ANEXO III 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PREFEITURA 

 

CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA 

CARREIRA: IV 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e 

veículos. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, 

sistemas de suspensão, freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; 

auxiliar na montagem, manutenção de motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, 

bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção e 

reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos mecânicos; 

desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, 

conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas 

tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral. Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
FORMAÇÃO: Instrução formal mínima: Ensino Fundamental Incompleto. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; manter-se atualizado dentro da carreira; 

controlar o estresse; saber comunicar-se com os outros; trabalhar em equipe; participar de reuniões 

técnicas; aplicar procedimentos de primeiros socorros; aceitar responsabilidades; seguir normas de 

segurança; ler e interpretar manuais e esquemas; utilizar o tempo de forma eficiente. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: COVEIRO 

CARREIRA: II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e 

fecham sepulturas. Realizam sepultamento, exumam, trasladam corpos e despojos. Conservam 

cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério. Atuam em 

cemitérios, em horários diurnos. Em geral, trabalham em equipe, com supervisão permanente. 

Trabalham em local fechado ou a céu aberto. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Abrir sepulturas - Verificar a disponibilidade de sepulturas, 

selecionar as ferramentas, cavar o terreno; abrir portão, remover tampão, lajes ou jardins, verificar as 

medidas das sepulturas; medir caixão e acertar a sepultura; B - Realizar o sepultamento - marcar a 

sepultura, transportar caixão dentro da sepultura, fechar e datar gavetas, encaixar lajes e tampão, 

calafetar sepulturas, cobrir sepulturas com terra, colocar coroa de flores e retirar o excesso de terra e 

materiais de sepultamento; C - Confeccionar carneiros - escorar paredes das sepulturas; preparar 

materiais para confecção de carneiros, assentar ou encaixar tijolos, colocar lajes pré-moldadas; D - 

Conservar máquinas e equipamentos - conservar ferramentas de trabalho, lubrificar máquinas, 

trocar revestimentos de forno crematório, lavar máquinas, lavar câmara fria; E - Zelar pela segurança 

do cemitério -  controlar a entrada de veículos em dias especiais, zelar pelo patrimônio, alertar à 

segurança sobre suspeitos, alertar visitantes sobre locais e horários impróprios, acompanhar pessoas 

pelo cemitério em dias especiais; F - Comunicar-se -  informar à família sobre a localização de 

sepulturas, confirmar com a família se pode proceder ao sepultamento, interpretar sinais sonoros e 



 

 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 

Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Callegari, s/n - São Domingos do Norte – ES - CEP 29745-000 – Telefone (27) 3742-1188 
CNPJ 36.350.312/0001-72 

39 

luminosos, receber escala de serviços, verificar autorização e numeração para sepultamento, devolver 

ordem de sepultamento, exumação ou traslado ao responsável, receber autorização para execução de 

trabalhos, orientar família a procurar administração para inteirar-se dos procedimentos, colocar placas 

de orientação, comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com presteza, manejar caixões, demonstrar 

educação e paciência, dar provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, 

dar provas de assiduidade ao trabalho, manter a aparência, agir com discrição, zelar pela integridade 

dos companheiros; utilizar equipamentos de proteção coletiva, operar máquinas e equipamentos 

(tratores e roçadeiras), manter postura diante da família do falecido, demonstrar presteza, demonstrar 

bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com 

situações imprevistas, demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros trabalhos. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades, o 

ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são 

relatados a Chefia para uma decisão. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: ELETRICISTA 

CARREIRA: V 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de 

energia elétrica. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos nos próprios da 

Administração Pública. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo 

plantas, esquemas e croquis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em prédios, obras e 

logradouros públicos; executar serviços de manutenção da iluminação dos logradouros públicos; 

colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas elétricas, calhas bocais para 

lâmpadas e outros; instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, 

painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves, reostatos, motores de 

correntes alternadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar serviços 

elétricos nas ruas em épocas de festas, comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar 

aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; e executar 

outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Fundamental Completo e 

conhecimentos específicos na área e conhecimentos básicos de informática. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de segurança; demonstrar atenção na 

execução do serviço; comunicar-se com os colegas; demonstrar capacidade de enfrentar situações de 

emergência; aplicar procedimentos de primeiros-socorros; demonstrar condicionamento físico para 

executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa para executar o serviço; seguir 

normas de segurança e diferenciar cores. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante lida com equipamentos e recursos de 

alto custo. Exerce cuidados significativos para prevenir perdas, que seriam normalmente elevadas se 

ocorressem. 

 

CARGO: MECÂNICO 
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CARREIRA: V 
DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas e equipamentos, requisitando peças para 

reposição, montando máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. 

Organizam o local de trabalho para manutenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. 

Elaboram propostas de serviços e orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças para 

substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas e equipamentos: Requisitar peças para 

reposição, manusear corretamente às ferramentas de trabalho, montar máquinas, equipamentos e 

acessórios conforme especificações do fabricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar 

testes de estanqueidade (vazamento de ar), afiar componentes de corte, lubrificar transmissão, regular 

máquinas e equipamentos; B - Preparar ambiente para manutenção de máquinas: Organizar local 

de trabalho, especificar local para armazenamento de equipamentos, ferramentas e peças, 

observar seqüência de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar local apropriado para 

limpeza das peças, retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar resíduos da 

manutenção realizada, acondicionar resíduos conforme normas vigentes, controlar estoques de peças 

para reposição; C - Avaliar condições de máquinas e equipamentos recebidos: Levantar 

informações sobre a utilização de máquinas e equipamentos, identificar vazamentos de fluidos, 

observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas de ignição, verificar acúmulo 

de óleo em velas de ignição, testar dispositivos elétricos, inspecionar visualmente a existência de 

impurezas em combustíveis, identificar ruídos anormais, medir compressão de motores; D - Elaborar 

proposta de serviço: Desmontar máquinas e equipamentos, lavar peças, máquinas e equipamentos, 

identificar peças com problemas (quebradas e ou com desgastes), relacionar causas de defeitos, listar 

peças para substituição, elaborar orçamentos; E - Realizar serviços de manutenção com 

qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas e equipamentos em prazos 

estabelecidos, estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção, fornecer ao usuário dados para 

controle e programação da manutenção; F - Trabalhar conforme normas de segurança: Identificar 

atos e situações inseguras, acondicionar materiais inflamáveis em locais ventilados eisolados, utilizar 

equipamentos de proteção individual, inspecionar itens de segurança para testes em máquinas e 

equipamentos. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, 

curso de capacitação, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na identificação e resolução dos defeitos; 

desenvolver atividades de manutenção com responsabilidade; trabalhar com dinamismo, interagir com 

a equipe de trabalho buscando a satisfação do cliente, comunicar-se de maneira clara e objetiva com 

seus interlocutores, realizar as atividades com determinação; atualizar-se profissionalmente; raciocinar 

logicamente na montagem e desmontagem das máquinas e equipamentos; agir com autocontrole em 

situações imprevistas e desfavoráveis. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuido. 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 

CARREIRA: VI 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos. 

Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de 

segurança. Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a operação de 

máquinas pesadas, efetuando serviços de abertura e aterros de valas, bueiros, serviços de drenagem, 

nivelamento de ruas, terrenos e estradas. 
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e equipamentos: Ligar e desligar máquinas, 

controlar painel de comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de 

máquinas e implementos, controlar barras de pulverização; prestar serviços de acordo com a máquina 

operada para boa execução da obra; B - ajustar máquinas e equipamentos: Regular altura de 

máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos, regular velocidade de 

máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, 

inverter polias, substituir plataformas e peneiras, regular distância e pressão entre placas e fusos, 

regular cortinas, côncavo e molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em 

primeiro nível de máquinas e equipamentos: Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar 

peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, limpar filtro de ar, trocar óleos e 

filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus, guardar máquinas, implementos e 

equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir 

uniformes de proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas, calçar botas, 

armazenar produtos químicos, sinalizar áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de 

máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias de motor, engrenar máquinas 

estacionadas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. O 

cargo exige Carteira Nacional de Habilitação, “C” ou superior. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar 

atenção difusa, manifestar coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar 

iniciativa. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com equipamentos e recursos de 

alto custo. Exerce cuidados significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando 

ocorrem. 

 

CARGO: PEDREIRO 

CARREIRA: V 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; 

constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do 

cargo têm como atribuições a execução de serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-

se por instruções, desenhos, esquemas e especificações para construir, reformar ou reparar prédios e 

instalações. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho: Interpretar e verificar as características 

das ordens de serviço, examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os 

materiais a serem utilizados na obra, orçar o serviço; B - Preparar o local de trabalho: Providenciar 

a liberação do local de trabalho, selecionar as ferramentas e equipamentos, selecionar os equipamentos 

de segurança, providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas, disponibilizar os materiais 

para a obra. C - Construir as fundações: Construir o gabarito para a locação da obra, marcar a obra a 

ser realizada, cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, preparar o 

concreto, aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação; D - 

Construir estruturas de alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o 

assentamento, aprumar as alvenarias, nivelar as alvenarias, alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, 

blocos e elementos vazados, concretar os pilares e pilaretes, assentar as vergas nos vãos, chumbar os 

tacos e tarugos para fixação das aduelas, aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as 

alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E - Aplicar os 

revestimentos e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para o 

revestimento, marcar os pontos de nível e pontos de massa, aplicar o emboço para regularizar a 
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superfície, assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc.) em portas e janelas, preparar argamassa 

(farofa) para o contrapiso, assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo de massa a base de 

cal, cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada; executar, por instruções, 

desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e 

outras estruturas semelhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 

estruturas  semelhantes; executar serviços de construção de alicerces e levantamento de paredes; 

emboçar e rebocar as estruturas construídas; assentar março de portas e janelas e fazer restauração de 

tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármores, pias, vasos 

sanitários e outros; dar acabamento à obra, preenchendo as junções com argamassa de cimento, 

alcatrão e outros; operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e outros; construir caixas d’água e 

ciópticas, esgotos e tanques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; e executar 

outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, 

com curso de formação profissional da área. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com outros membros da equipe, trabalhar em 

áreas de risco, trabalhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do 

trabalho, manter-se atualizado quanto às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a 

produtividade, comunicar-se com clientes, superiores e colegas de trabalho, cuidar do material de 

trabalho, cumprir as especificações do fabricante. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para  o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuido. 

 

CARGO: SERVENTE 

CARREIRA: II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de 

natureza rotineira de limpeza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de 

coleta e entrega de documentos. Conservam a limpeza dos prédios públicos. Lavam vidros de janelas e 

fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visitantes e 

moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, 

solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de 

copeiragem e ainda preparação de alimentos. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as 

dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos 

e vidraças; manter a devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da 

cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 

equipamentos; limpar utensílios e objetos de adornos; coletar o lixo dos departamentos, recolhendo-o 

adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa e cozinha; solicitar 

material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta 

e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Incompleto – 

1ª a 4ª séries. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com 

pessoas; dar provas de organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de 

responsabilidade; dar provas de controle emocional; demonstrar atenção; utilizar equipamento de 

proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros socorros; praticar ginástica 
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laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens superiores. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que 

não impõem menor dificuldade para o seu desempenho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL 

CARREIRA: II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de 

natureza rudimentar em que prevaleça o esforço físico. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e 

outros logradouros; abrir e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de 

córregos e ribeirões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em 

geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, bem como, auxiliar assentamento dos 

mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e colocação das mesmas; 

auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 

serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na 

construção de bueiros e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; 

auxiliar na execução reforma e conservação de canteiros em jardins e praças públicas; executar os 

serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e 

concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto com massa de 

concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 

trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas.  

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino 

Fundamental. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.  O aprendizado ocorre no local de 

trabalho e o pleno desempenho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar 

sensibilidade; habilidade manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; 

sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilidade olfativa e trabalhar em equipe. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que 

não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: ZELADOR 

CARREIRA: II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios, terrenos e suas dependências, áreas 

públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades; zelam pela 

segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e 

controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as 

dependências do local de trabalho diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes; 

verificar se janelas e outras vias de acesso estão devidamente fechadas; examinar as instalações 

hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando as providências necessárias, na ocorrência de fatos 

imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; proceder a vigilância diurna ou 

noturna nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de veículos máquinas e equipamentos 

sob sua responsabilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, 

cívicos,  ambientais, estéticos, históricos e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas. 
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Incompleto – 

1ª a 4ª Séries. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.  O aprendizado ocorre no local de 

trabalho e o pleno desempenho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética 

profissional; revelar idoneidade; manter bom condicionamento físico; usar técnicas de defesa pessoal; 

manter boa aparência; prestar primeiros socorros; demonstrar autocontrole em situações de risco e 

demonstrar tranquilidade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades. O 

ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são 

relatados à chefia para tomada de decisão. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, 

decorrentes de descuido. 

 

CARGO: MOTORISTA 

CARREIRA: V 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos leves e pesados e transportam pessoas e 

cargas, inclusive ambulâncias. Realizam verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e 

dispositivos especiais tais como sinalização sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; 

remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; Movimentar cargas volumosas e pesadas; 

Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; Desenvolver as atividades conforme as normas 

e procedimentos técnicos e de segurança. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental, 

Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva, Curso de 

Formação de Condutor de Transporte Escolar, Curso de Condução de Veículos de Emergência, Ter 

sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos até o momento 

da posse. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material 

transportado; zelar pela segurança dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe; agir com 

criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas de trabalho; demonstrar capacidade 

visual; tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamente; manter-se 

calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa 

iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-los. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

CARREIRA: VI 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no setor operativo da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil - COMPDEC, implementar  ações  de  medidas não-estruturais e medidas estruturais; e 

executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - executar, de acordo com a programação da Coordenadoria de 

Proteção e Defesa Civil, serviços internos e externos, objetivando promover a proteção e defesa 

permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à 
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redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e intensidades, compreendendo ainda a 

prevenção, preparação para situações emergenciais e respostas aos desastres; B - agir em resposta aos 

desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo as populações atingidas, prestando 

assistências às populações ameaçadas, reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem como 

auxiliando em atividades de reconstrução; contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança 

cultural, monitoração, alerta e alarme, desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento 

institucional, bem como programas de prevenção e preparação para emergências e desastres, respostas 

aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da população; C - atuar 

na iminência ou em situação de desastres, bem como participar da escala de plantão (caso necessário), 

estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for acionado, independente do 

horário, visando primar pela segurança da população; contribuir com a segurança da população em 

hipóteses de riscos de desastres, atuando nas operações de resposta aos desastres e definindo suas 

atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo permanentemente atualizado em banco de dados e 

mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equipamentos, instalações de apoio, 

entre outros; D - contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio logístico, 

socorro e assistências às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros; cumprir e 

fazer cumprir a legislação do Município e demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de 

suas atividades, visando gerar informações pertinentes; executar outras atribuições correlatas às acima 

descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior hierárquico; E - atender ao público e à 

comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 

bem como buscar soluções para eventuais transtornos; F - executar as atividades de apoio aos 

superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos automotores quando necessário e zelar pela 

manutenção dos mesmos; e operar equipamentos relativos às atividades de defesa civil, bem como 

zelar pelos mesmos. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. 

Conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e aprovação em curso de 

capacitação específico a ser feito após ingresso no quadro de servidores por meio de concurso. Para o 

exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria AB. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os 

colegas de trabalho. Administrar conflitos,   manter  autocontrole,  trabalhar em equipe, manter-se 

atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, 

demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter 

postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, 

demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a 

atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar 

capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos 

teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os 

mais complexos são relatados à chefia para uma decisão. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de 

equipamentos, materiais que podem provocar perdas, decorrentes de descuido, embora em grau 

reduzido.  

 

CARGO: ALMOXARIFE 

CARREIRA: VI 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar o trabalho do almoxarifado, como recebimento, estocagem, 

distribuição, registro e inventario de materiais e produtos, para manter o estoque em condições de 

atender a demanda. Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, 

armazéns e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os 

estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar 

a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar 

documentos de lançamentos; armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar 

volumes; verificar e controlar o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias, 

calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; controlar o recebimento do 

material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material entregue, para 

assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento do material e 

produtos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma estocagem racional 

e ordenada; zelar pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para 

evitar deterioração e/ ou perdas; efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das 

atividades realizadas, lançar dados nos sistemas informatizados de controle, fichas e mapas 

apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos materiais 

estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes, para 

obter informações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, lançando-o 

em sistema próprio; entregar material solicitado, mediante requisição, controlando sua saída através de 

sistema informatizado; informar aos órgãos da Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque 

existente; manter sempre o meio ambiente interno em perfeito estado de conservação, asseio e 

arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna e noturna, controlando a escala de plantão; informar 

imediatamente e por escrito, ao superior imediato qualquer irregularidade apurada ou suspensão de 

algum ato que possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material em estoque, 

fazendo o levantamento físico de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho; 

responsabilizar-se pelo controle e utilizaçãodos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 

executar outras atividades correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. 

Complementam a escolaridade formal a comprovação de treinamento na área mediante certificado, 

conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização; comunicar-se com facilidade; demonstrar 

criatividade; demonstrar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir 

atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; demonstrar dedicação; demonstrar liderança; manter-

se dinâmico; demonstrar resistência física; demonstrar paciência; demonstrar noções de informática; 

classificar itens por características e demonstrar honestidade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e 

procedimentos não se estendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a 

forma e execução de seu trabalho, que dependem de aprovação superior. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. Equipamentos e materiais de trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda afetaria o 

patrimônio da Prefeitura. 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CARREIRA: VI 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de serviços de 

apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado, patrimônio, arquivo e 

logística; atendem fornecedores e contribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 

serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes 

aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios, bem como o 

controle de aplicações das leis, regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam 

documentos e processos administrativos em geral; trabalham em setores como almoxarifado, 

compreendendo todas as atividades necessárias para sua organização. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; 

triar e distribuir documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir 

notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; 
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submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, segundo critérios pré-

estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. B - Preencher documentos: digitar 

textos e planilhas; preencher formulários. C - Preparar relatórios formulários e planilhas: coletar 

dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; 

efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. 

D - Acompanhar processos administrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; 

encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir ofícios e 

memorandos. E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer informações; identificar 

natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. F - Executar rotinas de apoio na área 

de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo 

à área de treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar 

frequência e deslocamentos dos servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar 

recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados dos servidores. G - Executar rotinas de apoio 

na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de expediente; levantar a 

necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; 

providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar 

expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, 

vigilância); pesquisar preços. H - Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: 

preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; 

emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. I - Serviços gerais: participar da 

elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; elaborar 

planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a 

elaboração de planos e projetos; secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, 

portarias, ofícios e outros documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, 

executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. 

Conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com 

flexibilidade; demonstrar capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade 

de redação; demonstrar precisão de linguagem. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada embora utilize solução originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e 

equipamentos nos quais as possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau 

reduzido. 

 

CARGO: ATENDENTE 

CARREIRA: III 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas 

relacionadas com as atividades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a 

laboratórios e aos consultórios médicos, odontológicos e assistenciais. Prestam atendimentos 

telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabelecimentos; organizam 

informações e planejam o trabalho do cotidiano. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e 

averiguando suas necessidades, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o 

controle das fichas de consultas dos pacientes encaminhados, bem como a marcação e o controle de 

novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o encaminhamento dos pacientes que 

diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes a serem 

consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar 
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continuidade ao tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o 

controle das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos 

atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e medicamentos utilizados nos 

consultórios; e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e 

conhecimentos em informática. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e 

objetiva; ouvir com atenção; coordenar equipe; orientar de maneira precisa, comunicar-se visualmente 

com o cliente; comunicar-se efetivamente por meio de escrita; agir com bom senso; demonstrar 

capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes; demonstrar iniciativa, afabilidade, interesse e 

agir com agilidade; Demonstrar organização, educação, autonomia, paciência, entusiasmo, respeito 

mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no aprimoramento profissional e 

demonstrar conhecimentos de informática. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que 

não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CARREIRA: IV 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de execução de serviços de 

apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, na execução de tarefas 

simples de rotina administrativa, relacionadas com a aplicação de leis, regulamentos e normas em 

geral. Tratam de documentos variados, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos 

mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, 

formulários, talões, mapas, tabelas, requisições e outras; executar serviços relacionados ao 

recebimento, registro, classificação, arquivamento, guarda e conservação de documentos em geral; 

auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho, benefícios e aposentadoria, efetuando os 

cálculos necessários; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal; auxiliar na elaboração 

de declaração e certidão por tempo de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, 

separação e distribuição de correspondência e volumes; executar a devolução quando as 

correspondências e volumes não forem procurados ate o prazo estipulado; auxiliar no controle dos 

bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventario tombamento, registro e sua conservação; 

auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos de compras; executar 

serviços de reprodução de documentos; auxiliar os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, 

compras, patrimônio, telefone e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos 

da administração; atender e prestar informação público nos assuntos referentes a sua área de atuação 

executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 

específicos na área e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com 

flexibilidade; demonstrar capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade 

de redação; demonstrar precisão de linguagem. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O 

ocupante decide sobre alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são 

relatados a chefia para decisão. 
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RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

CARREIRA: III 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde 

pertencentes à Municipalidade, procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar 

informações, receber recados ou encaminhá-las ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-

odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos 

de saúde. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios 

odontológicos; esterilizar os instrumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser 

utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; 

efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento aos pacientes; fazer 

encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar na 

aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 

equipamentos e materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. 

Complementam a escolaridade formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, 

conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.  

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; 

demonstrar capacidade de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao 

pessoal auxiliar; participar de eventos institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar 

coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar primeiros socorros; demonstrar 

capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e aparência 

pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de 

abstrair o resultado. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou 

segundo instruções pormenorizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante 

padronizados os métodos de trabalho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. Os materiais de trabalhos de valor médio e de fácil reposição. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

CARREIRA: III 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender ao público em assuntos referentes a documentação escolar e 

outras informações; manter atualizada a documentação escolar; processo de matricula de alunos, 

verificar documentação de alunos; preencher relatórios, transferências e históricos, habilidade em 

informática; manter os arquivos organizados; executar as tarefas que lhes forem atribuídas por seus 

superiores. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 
Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; organizar e manter em dia o 

protocolo, o arquivo escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer 

época, a verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos 

documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, 

portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que lhe for confiada, 

lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do 

Diretor; elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao 
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Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as 

atividades referentes à matrícula, transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso 

adequado e conservação dos bens matérias distribuídos à Secretaria; manter sigilo sobre assuntos 

pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e obter informações; 

executar tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de 

informática e conhecimentos específicos da área. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, demonstrar desempenho em 

informática, cultivar a ética profissional e a honestidade, demonstrar iniciativa, solidariedade e 

responsabilidade, ser assíduo, pontual e saber trabalhar em equipe. 

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizar-se pelo registro, guarda, arquivo, 

conservação e expedição de documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões 

no âmbito da escola; trabalhar com eficiência, reduzindo desperdício; compreender o alcance da 

informática e dominar os conhecimentos básicos e necessários ao desempenho de suas funções. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, materiais ou recursos podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: BERÇARISTA 

CARREIRA: II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; propicia situações 

de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja suas atividades e 

acompanha o desempenho das crianças, valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas 

capacidades. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 

discriminatório de experiências educativas e sociais variadas; propiciar situações de conversa, 

brincadeiras e de aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e 

valorizar o choro de um bebê e responder a ele com cuidado; realizar brincadeiras, expressando 

emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; compreender o que acontece com as 

famílias das crianças, entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; 

estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades; 

organizar o seu trabalho, comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Ensino Fundamental Completo, conhecimentos específicos da 

Lei nº 8.069/90 e demais conhecimentos exigidos pela legislação. 

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, 

pedindo ajuda se necessário; identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das 

pessoas com as quais convive no seu cotidiano em situações de interação; respeito às regras simples do 

convívio social; valorização do dialogo como uma forma de lidar com os conflitos. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, atualização, paciência, senso de 

organização, afetividade, sensibilidade, trabalhar em equipe, contornar situações adversas, demonstrar 

capacidade de observação, autocontrole, participar de eventos de qualificação profissional e servir 

como referencial de conduta. 

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino, auxiliando os 

trabalhos de sala de aula, em ambientes fechados e abertos, no período diurno, bem como nos 

cuidados de crianças de 0 a 3 anos de idade. 

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 
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CARGO: CUIDADOR SOCIAL 

CARREIRA: II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades da Casa Lar. 

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do estabelecimento e da sua avaliação 

continuada; assegurar a comunicação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais 

setores competentes; auxiliar no trabalho da equipe técnica, monitorando a higiene das crianças, a 

qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de medicamentos; manter estreito relacionamento 

com o conselho municipal de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar; zelar pela 

manutenção do relacionamento dos acolhidos com os familiares; atender as solicitações, demandas e 

cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; cuidados básicos com 

alimentação, higiene e proteção; cuidados com a moradia (preparação dos alimentos, dentre 

outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança 

e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; organização do ambiente (espaço físico e 

atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e 

ao adolescente 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 

quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente 

social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio na preparação da criança ou 

adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de 

nível superior; e exercer outras atribuições correlatas e afins. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino 

Fundamental Completo e demonstrar conhecimento sobre a Lei nº 8.069 e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, 

manifestar tolerância, manifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, 

manifestar empatia, demonstrar capacidade de liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade 

de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o trabalho, administrar o tempo, 

expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demonstrar capacidade 

de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, 

com isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, 

atualizar seus conhecimentos técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar 

idealismo, desenvolver produção científica. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante deverá ser capaz de exercer suas funções e solucionar 

problemas, dentro de padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus 

conhecimentos profissionais, demonstrar capacidade, foco no trabalho, atuação em equipe, 

aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, proporcionando 

qualidade aos serviços prestados. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e 

equipamentos domésticos nos quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são 

patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar perdas embora em grau 

reduzido. 

 

CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA 

CARREIRA: VI 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, 

ambientes de trabalho, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir 

o infrator, multar infratores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de 

demolição; fiscalizar as condições legais de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, 

feiras, industrias e estabelecimentos comerciais; fiscalizar o cumprimento da obediência às posturas 

municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios particulares; B - 
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Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela 

Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, 

elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de 

autuação, participar de reuniões técnicas; C - Controlar documentos e processos 

administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, 

emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, 

preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, 

formalizar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar 

denúncias; E - Gerenciar as atividades de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos, 

coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, encaminhar denúncias, encaminhar 

documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para supervisão, planejar operações; 

orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras e de 

Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e 

obedecendo à legislação aplicável. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. 

Conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

Para o exercício da ocupação exige-se CNH categoria “AB”. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os 

colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se 

atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, 

demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter 

postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, 

demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a 

atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar 

capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos 

teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os 

mais complexos são relatados à chefia para uma decisão. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos e materiais, podendo provocar perdas decorrentes de descuido. 

 

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, 

por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, 

visando o cumprimento da legislação ambiental e promovem educação ambiental. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação 

ambiental e da saúde: investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações 

junto à comunidade local, da ocorrência, solicitar documentação ao fiscalizado, investigar o processo 

produtivo desde a matéria prima até a disposição final acionar órgãos técnicos competentes, coletar 

dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos irregulares, enquadrar 

legalmente o caso em apuração, acompanhar o desembargo de obras e atividades, acompanhar a 

liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos de compromisso, participar de operações 

especiais (blitz), atender situações de emergência, tomar providências para minimizar impactos de 

acidentes ambientais; B - vistoriar locais, atividades e obras: verificar documentação do vistoriado, 

checar as informações do processo administrativo, verificar dados geográficos e cartográficos, 

verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cumprimento das exigências 

legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o 

impacto da atividade, verificar características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das 

instalações e/ou do local, verificar condições sanitárias do local e das instalações, verificar condições 

de trabalho (uso de equipamentos, etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, 
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verificar condições de saúde dos profissionais, para exercício da função, verificar o atendimento dos 

termos de compromisso; C - autuar infratores: intimar infrator, notificar o infrator, advertir o 

infrator, multar infratores, apreender equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar 

equipamentos quando usados em atividades irregulares, interditar estabelecimentos e atividades, 

embargar obras, aplicar auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar 

produtos/subprodutosirregulares, apreender animais quando em condições ilegais, nomear o fiel 

depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, providenciar o processo para doação 

dos  produtos apreendidos e a sua destinação, devolver equipamentos, instrumentos, materiais e 

produtos ao proprietário; D - analisar tecnicamente projetos e processos: analisar projetos analisar o 

processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências 

técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar 

material para análise nos órgãos, competentes,  participar de reuniões técnicas; E - orientar o público 

sobre saúde e meio ambiente: dar orientações técnicas aos interessados, promover educação sanitária 

e ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e regionais, promover cursos e treinamentos 

para capacitação de instituições; promover encontros,  ministrar palestras, elaborar material didático; F 

- controlar documentos e processos administrativos: abrir processos, preencher autos de infração, 

emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir 

ofícios, controlar fluxo de documentação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios 

administrativos, solicitar mandado de busca e apreensão,  formalizar    proposta       de embargo, 

interdição e multa, solicitar a expedição de auto de infração pela polícia, registrar denúncias; G - 

gerenciar as atividades de fiscalização:  distribuir     tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, 

gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de 

equipamentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, 

encaminhar documentos para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia 

florestal, solicitar apoio à polícia; H - demonstrar competências pessoais: administrar conflitos, 

manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 

manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, 

demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade 

avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética 

profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar 

acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 

legislação, demonstrar segurança. 

RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos 

de comunicação; equipamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/trena; GPS; kit de coleta para 

análise sanitária; lacres/etiquetas; motocicleta e outros veículos. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Meio Ambiente, 

conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria “AB”. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os 

colegas de trabalho. Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se 

atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, 

demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter 

postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar liderança, 

demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a 

atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar 

capacidade de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos 

teor de variedade. O ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os 

mais complexos são relatados à chefia para uma decisão. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos e materiais, podendo provocar perdas decorrentes de descuido.   
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes ao 

desenvolvimento agropecuário do Município. Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando 

diretamente produtores sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos 

de bioseguridade. Executam projetos agropecuários em suas diversas etapas. Planejam atividades 

agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. 

Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. 

Desenvolvem tecnologias adaptadas à produção agropecuária e podem disseminar produção orgânica. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e consultoria técnica: Orientar na escolha 

do local para atividade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras 

para análises e exames, orientar sobre preparo, correção e conservação de solo, orientar sobre época de 

plantio, tratos culturais e colheita, orientar na definição e manejo de equipamentos, máquinas e 

implementos, orientar sobre uso de insumos agropecuários, orientar construções e instalações 

agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, orientar 

sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar sobre formas e manejo de 

irrigação e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, 

orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes, orientar sobre padrão de produção de sementes e mudas, 

orientar na legalização de empreendimentos agropecuários (agroindústria, aqüicultura e outros), 

orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo de pastagem e 

forrageiras, orientar alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar 

manejo do desenvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas intervenções 

cirúrgicas (castração, descórnia, corte de rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores 

de doenças, orientar pré-abate (deslocamento, jejum, horário, quantidade de animal e outros), orientar 

na recuperação de áreas degradadas; B - Executar projetos agropecuários: Executar levantamento 

do custo-benefício para o produtor, verificar disponibilidade e qualidade da água a ser utilizada na 

produção agropecuária, coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais 

e outros), acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e 

resultados laboratoriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e equipamentos, elaborar 

relatórios, laudos, pareceres, perícias e avaliações, coletar dados meteorológicos e dados 

experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de pragas e doenças, supervisionar 

atividades agropecuárias; C -Planejar atividades agropecuárias: Verificar 

condições edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, 

extensão e outros), verificar disponibilidade de mão-de-obra para atividade, elaborar projetos 

agropecuários, elaborar planta de construções rurais, elaborar orçamentos, definir cultivares, raças e 

espécies, planejar rotação de culturas; D - Promover organização, extensão e capacitação 

rural: Organizar reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações e 

grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, apresentar resultados de pesquisa em 

encontros e congressos   da  área  agrícola  e  meios  de  comunicação,  sistematizar 

informações sócio-econômicas da comunidade, preparar material de divulgação sobre questões 

técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para produtores, ministrar treinamentos e 

cursos, divulgar cursos e eventos junto aos produtores,   participar   de eventos ligados à 

agropecuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de mudas e sementes, enviar 

amostras de produtos agropecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, 

inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fiscalizar vacinação de animais, fiscalizar venda e 

aplicação de agrotóxicos, emitir documentos relativos à produção (sementes e mudas) e à defesa 

sanitária (animal e vegetal); F - Recomendar procedimentos de biosseguridade: Recomendar 

quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de 

área de produção e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino de embalagens de 

agrotóxicos e medicamentos veterinários, sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens de 

agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e animais, recomendar sobre limpeza 

e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar destino de animais mortos, orientar 
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manejo de dejetos e recomendar sobre técnica de vazio sanitário. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico Agrícola em nível 

médio, conhecimentos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação, exige-

se a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria AB e inscrição no órgão de classe competente. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. A atualização dos técnicos é 

permanente, por meio de cursos de curta duração. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; 

dar provas de moderação; demonstrar comprometimento; demonstrar assiduidade; demonstrar 

capacidade de autocrítica; demonstrar confiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir 

socialmente; demonstrar autoconfiança; interagir com a comunidade e demonstrar percepção. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa 

iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-los. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas 

referentes à contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os 

documentos aos setores competentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; 

enviar documentos para serem arquivados; efetuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de 

verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os trabalhos de escrituração 

contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 

orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar 

empenhos, notas de caixa de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos 

suprimentos de fundos concedidos, efetuando a baixa de responsabilidade quando da prestação de 

contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos de Tesouraria; controlar, sob 

supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 

orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar 

serviços informatizados na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo 

órgão; auxiliar na elaboração do balanço geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos 

de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução orçamentária das diversas unidades da 

Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; proceder a análise 

econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 

contas;  acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; 

controlar, com ajuda do Departamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir 

métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades 

com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar relatórios para a Audiência Pública; 

executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações 

requer curso técnico em contabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC). Conhecimentos de informática. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, 

raciocínio lógico; dominar informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; 

conhecer e interpretar a legislação; dominar grandezas numéricas; demonstrar dinamismo e postura 

profissional, apresentando-se com boa aparência; utilizar corretamente as ferramentas de trabalho; 

manter-se atualizado; transparecer objetividade e demonstrar segurança, organização, disciplina e 

criatividade; e aplicar a legislação relativa ao exercício da contabilidade. 
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JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de 

forma padronizadas e que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições elaborar desenhos técnicos, 

aplicados à engenharia e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão 

de um engenheiro civil e/ou arquiteto e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-

de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras públicas, referentes a projetos de 

arquitetura; elaborar desenhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de 

projetos de instalações elétricas, hidráulicas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, 

locar obras, conferir cotas e medidas, acompanhar e elaborar o diário de obras e executar outras tarefas 

correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, 

técnico em construção civil de várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de 

formação profissional e escolas técnicas, com registro no CREA. Conhecimentos de informática. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e 

segurança no trabalho, tomar decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, 

comunicar-se, trabalhar em equipe, prestar primeiros socorros, redigir documentos comerciais 

técnicos, manter-se atualizado e informado, agir com ética, solucionar problemas, demonstrar 

dinamismo e criatividade, conscientizar-se sobre questões ambientais, agir com liderança, demonstrar 

capacidade em negócios, demonstrar capacidade de relacionamento e avaliar produção e 

produtividade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa 

iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-los. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e 

equipamentos nos quais as possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau 

reduzido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas 

e outros estabelecimentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de 

enfermagem de interesse da Municipalidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e 

recuperação dos pacientes. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, 

locais de trabalho, comunidades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e 

salas de curativos, providenciando sua remessa para a lavanderia; preparar e esterilizar material e 

instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de exames, tratamentos, 

intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais como 

preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos 

assistidos e outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos 

pacientes em caso de dúvidas; medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem 

suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em paciente; ministrar medicamentos prescritos, 

por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar internamento hospitalar; prestar 

socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários para 
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controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; 

fiscalizar a limpeza e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de 

reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos, 

instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; prestar plantão de enfermagem 

em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas.  

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem 

(nível médio). Registro no Conselho de Classe. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de 

paciente; preservar integridade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições 

gerais de paciente; demonstrar compreensão; manter ambiente terapêutico; levar paciente à 

autossuficiência; manipular equipamentos; apoiar psicologicamente o paciente; calcular dosagem de 

medicamentos; participar em campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de tratamento. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e 

procedimentos não se estendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e 

iniciativa estabelecer forma e execução de seu trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de 

valor material pequeno e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o 

desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de 

dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e 

disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento do hardware e do software; garantem a 

segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, 

verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem 

usuários, orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para 

segurança no trabalho. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar 

recursos de entrada e saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar 

disponibilidade de aplicativos, monitorar desempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, 

monitorar consumo de CPU; B - Administrar processamento de dados: Administrar cronograma de 

atividades planejadas, administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos disponíveis, 

administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C - Assegurar funcionamento do 

hardware e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e reconfigurar 

hardware, realizar limpezas periódicas em equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, 

supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em hardware e software, sanar pequenas falhas 

de hardware, requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, efetuar controle de 

peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (stand by), acionar 

equipamentos reserva; D - Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança 

(backup), guardar cópia de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso 

lógico do usuário, destruir informações sigilosas descartadas; E - Atender cliente e 

usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar atendimento a cliente e usuário, orientar 

cliente e usuário na utilização de hardware e software, executar checagem inicial de solicitação, 

conduzir solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar tarefas de acordo com solicitação, 

recuperar arquivos, programas e relatórios, transferir arquivos, programas e relatórios; F - Inspecionar 

ambiente físico de trabalho: Controlar acesso de pessoas não autorizadas, sugerir mudanças na 

disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, verificar equipamentos de energia, 

checar sistema de detecção de incêndio, checar iluminação de emergência, organizar cabeamento. 
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou 

similar de Nível Médio ou pós médio. Saber operar plataformas de grande porte (mainframe). 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o 

tempo; demonstrar atenção difusa; demonstrar organização; demonstrar autocontrole; agir com 

objetividade; interpretar leitura técnica. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e 

que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

CARREIRA: VII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política 

de saúde e segurança no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; 

identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. 

Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e 

fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de 

trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de 

prevenção e controle. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar da elaboração da política do 

SST: Planejar a política de saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da 

instituição, diagnosticar condições gerais da área de SST, analisar tecnicamente as condições 

ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar e comparar os referenciais 

legais da política a ser implantada, mostrar o impacto econômico de implantação da política, 

desenvolver sistema de gestão de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de reforma e 

elaboração de normas regulamentadoras; B - Implantar a política de SST: Divulgar a política na 

instituição ou empresa, administrar dificuldades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, 

acompanhar a implantação da política de SST, estabelecer programas, projetos e procedimentos de 

melhoria, elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos, desenvolver programas, projetos 

e procedimentos de melhoria, implantar procedimentos técnicos e administrativos, emitir ordem de 

serviço, acompanhar ordem de serviço, promover ação conjunta com a área de saúde; C - Realizar 

auditoria, acompanhamento e avaliação na área da SST: Avaliar o ambiente de trabalho, 

interpretar indicadores de eficiência e eficácia dos programas implantados, validar indicadores de 

eficiência e eficácia, avaliar as atividades da organização versus os programas oficiais de SST e 

outros, adequar a política de SST às disposições legais, identificar indicadores para replanejamento do 

sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar o nível de atendimento 

e perspectivas de avanço, verificar implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar o 

desempenho do sistema, estabelecer mecanismos de intervenção; D - Identificar variáveis de 

controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica 

para avaliação, realizar inspeção, realizar análise preliminar de risco, elaborar e participar de Laudos 

ambientais, estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desenvolvimento 

sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais, participar do sistema de gestão 

ambiental, registrar procedimentos técnicos, supervisionar procedimentos técnicos, emitir parecer 

técnico; E - Desenvolver ações educativas na área de SST: Identificar as necessidades educativas 

em SST, promover ações educativas em SST, elaborar cronograma de ações educativas de segurança e 

saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos de ações educativas de segurança e saúde, 

interagir com equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, disponibilizar 

material e recursos didáticos, formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre técnicos de 

segurança do trabalho, difundir informações, utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações 

educativas de segurança e saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, 
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orientar órgãos públicos e comunidade para o atendimento de emergências ambientais, participar de 

ações emergenciais; F - Participar de perícias e fiscalizações: Elaborar laudos periciais, atuar como 

perito, interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar processos nas 

diversas esferas judiciárias; G - Integrar processos de negociações: Orientar as partes em SST, 

utilizar o referencial legal, promover reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento das cláusulas 

contratuais relativas à SST, assessorar nas negociações, elaborar cláusulas de SST para acordos e 

negociações coletivas; H - Participar da doação de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a 

aplicação de tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer procedimentos seguros e saudáveis, 

inspecionar implantação, estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir parecer sobre 

equipamentos, máquinas e processos; I - Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do sistema 

de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos, produzir anexos de 

atualização, gerar relatórios de resultados, documentar procedimentos e normas de sistemas de 

segurança, controlar atualização de documentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, 

atualizar registros, organizar banco de dados, alimentar rede de informações; J - Investigar 

acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes, analisar causas de acidentes, 

determinar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, identificar perdas decorrentes do 

acidente, elaborar relatório de acidente de trabalho, propor recomendações técnicas e verificar a 

eficácia das recomendações. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no 

Trabalho de nível médio ou pós-médio. Conhecimentos específicos na área, conhecimentos de 

informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de observação técnica, demonstrar ética, 

trabalhar em equipe, demonstrar capacidade de discernimento, administrar conflitos, demonstrar 

capacidade de negociação, tomar decisões, demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de 

comunicação, delegar atribuições e demonstrar atitude pró-ativa. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar; organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes à 

elaboração de projetos, à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação 

urbanística vigente. Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, 

definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam 

e executam obras e serviços. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar 

necessidades da Administração Pública; coletar informações e dados; analisar dados e informações; 

elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; definir 

conceito projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento proposto; elaborar 

estudos preliminares e alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir 

materiais; elaborar planos diretores e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo; elaborar 

orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de 

responsabilidade técnica (RRT) do serviço elaborado; B - Fiscalizar e Gerenciar a execução de 

obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, fiscalizar obras e serviços quanto ao 

andamento físico, financeiro e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços, ajustar 

projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos, 

cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, 



 

 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 

Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Callegari, s/n - São Domingos do Norte – ES - CEP 29745-000 – Telefone (27) 3742-1188 
CNPJ 36.350.312/0001-72 

60 

acompanhar execução de serviços específicos, aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra, 

efetuar medições do serviço executado, aprovar os serviços executados, entregar a obra executada, 

executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar serviços de consultoria e 

assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover integração entre comunidade e planos, 

programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, 

coordenar equipes de planos, programas e projetos; D - Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar 

documentação do empreendimento proposto, verificar adequação do projeto à legislação, condições 

ambientais e institucionais, avaliar alternativas de implantação do projeto identificar alternativas de 

operacionalização, identificar alternativas de financiamento, elaborar relatórios conclusivos de 

viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para legislação urbanística, 

estabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de 

programas, planos e projetos arquitetônicos. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em 

Arquitetura e Urbanismo com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências 

legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; 

transmitir segurança; dar prova de percepção espacial; manifestar criatividade; gerenciar informações 

e atividades diversas; demonstrar sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em 

equipes multidisciplinares; administrar conflitos e assegurar a qualidade dos serviços. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande freqüência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CARREIRA: VIII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as atividades que auxiliem 

os indivíduos, os grupos e as comunidades a usarem as suas próprias iniciativas no sentido de um 

maior ajuste entre as necessidades do homem e seu meio ambiente. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 

que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social e do CRAS com participação da sociedade civil, 

pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares 

ou outros métodos: o ambiente, as particularidades de indivíduos ou grupos; orientar indivíduos e 

grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 

no atendimento e na defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e prestar orientação 

social a indivíduos, grupos e a população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos casos em que 

se fizer necessário; fazer os levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional 

de interesse social; Atuar articulado as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos 

socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, elaborar, 

executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço 

Social; elaborar relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades; planejar, organizar e 

administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, 

laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; Participar na organização, 

coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência Social e afins; prestar assessoria 

aos conselhos, na perspectiva do fortalecimento do controle democrático e ampliação na participação 

de usuários e ou trabalhadores; executar outras atividades correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
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REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em 

Serviço Social e registro no Conselho de Classe. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir 

atentamente (saber ouvir); demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações 

adversas; trabalhar em equipe; manter-se imparcial; demonstrar auto-controle; lidar com estresse; 

demonstrar discrição; manter-se disciplinado; manter-se firme; demonstrar persistência; mediar 

conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a criação de 

novos recursos; respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; 

demonstrar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, 

organização, coordenação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se 

apresentam, tanto nos detalhes, como no conteúdo geral. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de 

atividades fiscalizadoras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e outras em defesa do erário e dos interesses do Município. Executar atividades 

operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a sua área de formação, no 

desempenho do controle das finanças públicas. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando 

relatórios com sugestões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e 

normativos; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões 

orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder Executivo; zelar pela obediência das 

formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando 

especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder 

Executivo; priorizar as atividades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos 

controles existentes; recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela 

observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; supervisionar as medidas adotadas pelo 

Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, 

nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos 

e rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, 

sempre que requisitados, relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos 

responsáveis pela administração de unidades do Poder Executivo, inclusive a Administração Direta e 

Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder Executivo, com vistas a 

proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treinamentos 

dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações 

técnicas e legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito 

Municipal, instruções normativas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas 

unidades administrativas, concernentes à ação do sistema de controle interno; fornecer informações de 

interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição 

oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de prova sobre fatos e 

matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 

executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade 

superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito, demonstrar conhecimento 

sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os 

conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria e demais exigências legais e 
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conhecimentos em informática. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.  

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; 

manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; 

manifestar empatia; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade 

de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o trabalho, administrar o tempo, 

expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demonstrar capacidade 

de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, 

com isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, 

atualizar seus conhecimentos técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar 

idealismo, desenvolver produção científica. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e 

equipamentos nos quais as possibilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há 

necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido. 

 

CARGO: AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de 

atividades fiscalizadoras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e outras em defesa do erário e dos interesses do Município. Executar atividades 

operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a sua área de formação, no 

desempenho do controle das finanças públicas. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando 

relatórios com sugestões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e 

normativos; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões 

orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder Executivo; zelar pela obediência das 

formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando 

especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder 

Executivo; priorizar as atividades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos 

controles existentes; recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela 

observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; supervisionar as medidas adotadas pelo 

Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, 

nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos 

e rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, 

sempre que requisitados, relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos 

responsáveis pela administração de unidades do Poder Executivo, inclusive a Administração Direta e 

Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder Executivo, com vistas a 

proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treinamentos 

dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações 

técnicas e legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito 

Municipal, instruções normativas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas 

unidades administrativas, concernentes à ação do sistema de controle interno; fornecer informações de 

interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição 

oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de prova sobre fatos e 

matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 

executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade 

superior em Ciências Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e demonstrar 

conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além 
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de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria e conhecimentos de 

informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; 

manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; 

manifestar empatia; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade 

de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o trabalho, administrar o tempo, 

expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demonstrar capacidade 

de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, 

com isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, 

atualizar seus conhecimentos técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar 

idealismo, desenvolver produção científica. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e 

equipamentos nos quais as possibilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há 

necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido. 

 

CARGO: BIÓLOGO 

CARREIRA: VIII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições estudar seres vivos, 

desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e 

epidemiologia e inventariar biodiversidade; organizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; 

desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos biológicos, moleculares e 

ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos 

científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas. Elaboram 

documentação técnica e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande 

complexidade, que envolvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos 

relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e 

assessoramento técnico-científico nas áreas das ciências biológicas; realizar e efetuar estudos e 

experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à recuperação de ambientes degradados; 

manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de conservação desses 

recursos; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do 

meio ambiente; pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder 

levantamento das espécies vegetais existentes na arborização pública na cidade, classificando-as 

cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e 

reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para 

estudo; avaliação de impactos ambientais, valoração de danos ambientais, legislação ambiental, 

conservação de recursos naturais; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por 

equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; prestar assessoria e elaborar 

documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento ambiental e registros 

legais; participar de programa de treinamento, quando convocado; responder tecnicamente elas 

funções de biologia perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas 

complementares e afins relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento 

de organismos e do meio ambiente e à educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo 

regulamento da profissão. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Ciências Biológicas, registro no Conselho Regional de Biologia (CRBIO). Complementam a 

escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver 

raciocínio lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defraudados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades 

relacionadas com a etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica 

geral, a perícia odontológica para fins administrativos e jurídicos legais. 

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos 

medicamentos que combatem as afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza 

de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respectivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese 

buco-dentária; fazer clínica odontopediátrica; proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie 

dentária, sua profilaxia dando a consequente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e 

outras entidades de âmbito municipal; executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das 

campanhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de 

escovação, etc.; elaborar relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades; prestar 

serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando 

solicitado e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Odontologia com registro no Conselho Regional de Odontologia e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso 

estético; demonstrar bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar 

sensibilidade, demonstrar equilíbrio frente a situações imprevistas e evidenciar organização. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: CONTADOR 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas 

referentes à contabilidade financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar 

demonstrativos de bens, coisas, direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e 

aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e outros relatórios financeiros; examinar empenhos, 

verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a despesa em elemento próprio; 

elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas internas 

contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a 

sua versão final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 

101/2000; acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; 

elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos 

pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma da Lei dos relatórios 
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resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; 

preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, 

conforme definido na mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos 

limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000; assessorar a autoridade superior sobre 

assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; orientar tecnicamente os 

auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar serviço de 

auditoria interna; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Ciências Contábeis, registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a 

escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. 

Demonstrar conhecimentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. 

Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilidade. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar 

corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar conhecimento de outras línguas. 

Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, 

em postos de saúde ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando 

de projetos de saúde pública. Prestam assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, 

ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e 

procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam serviços de 

enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar 

pesquisas. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e 

postos de saúde; acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no 

controle de qualidade dos equipamentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros 

cirúrgicos, cuidando para que todos os instrumentos à cirurgia estejam em ordem; 

acompanhar  paciente da gestação ao parto e amamentação; trabalhar em programas de planejamento 

familiar dando assistência e orientação às famílias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos 

em creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de saúde da comunidade e de educação 

sanitária em centros de saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, 

elaboração de relatórios, dentre outros quando solicitado e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e 

registro no Conselho Regional de Enfermagem. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às 

situações; observar com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto 

e com situações em que a emoção será posta à prova. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. Os materiais de trabalhos são de valor médio e de fácil reposição. 
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CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução, 

coordenação, acompanhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de projetos de engenharia 

ambiental, objetivando a redução do impacto de atividades industriais, urbanas e rurais no meio 

ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria 

técnicas. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar 

projetos referentes à recuperação de danos ambientais e de prevenção de impactos as atividades 

industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; monitorar a qualidade da água e fiscalizar a emissão de 

gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar; elaborar e acompanhar projetos de gerenciamento 

de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; realizar perícias, prestar assessoria e 

elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, análise 

de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto de recuperação de áreas 

poluídas e degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de 

impactos ambientais; elaborar propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização 

racional de recursos naturais; elaborar documentação técnica e científica; prestar assistência e 

consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio lógico; demonstrar espírito 

empreendedor; evidenciar adaptabilidade, participar de programa de treinamento, quando convocado; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo;  responder 

tecnicamente elas funções de engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e 

conservar veículo e desenvolver outras atividades afins, inclusive as previstas no respectivo 

regulamento da profissão. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Engenharia Ambiental, registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo 

(CREA). CNH categoria “AB”. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de 

informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver 

raciocínio lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defraudados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e 

direção de projetos de engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e esgoto e outros, 

estudando e preparando planos, métodos de trabalho para orientar a construção, reparos de obras, 

assegurando os padrões técnicos exigidos. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às 

estruturas de prédios, pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se 

refere a construção de obras públicas e particulares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de 

estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem para irrigações destinados ao 

aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; dirigir e fiscalizar construção de 

edifícios, com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 

calçamento de ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a execução de obras de 
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saneamento urbano e rural; efetuar cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer 

arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; e executar outras tarefas 

correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Engenharia Civil, registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências 

legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver 

raciocínio lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

  

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL 

CARREIRA: IX 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e 

direção de projetos, estudos, planos e métodos de trabalho para orientar a realização dos serviços 

públicos e sua fiscalização, assegurando os padrões técnicos exigidos. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Engenharia Rural, compreendendo: atividades aplicadas para 

fins florestais de topografia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem; 

instalações elétricas de baixa tensão, para fins florestais; construções para fins florestais, desde que 

não contenham estruturas de concreto armado ou aço; construção de estradas exclusivamente de 

interesse florestal; B - Defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na aplicação de 

defensivos para fins florestais; C - Em geral: I - Mecanização, compreendendo experimentação, 

indicação do emprego de tratores, máquinas e implementos necessários a fins florestais; II - Pesquisa, 

introdução, seleção, melhoria e multiplicação de matrizes, sementes, mudas, no campo florestal; III - 

Padronização, conservação, armazenagem, classificação, abastecimento e distribuição de produtos 

florestais; IV - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de florestas; V - 

Exploração e utilização de florestas de seus produtos; VI - Levantamento, classificação, análise, 

capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para fins florestais; VII 

- Tecnologia e industrialização de produtos e sub-produtos florestais; VIII - Arborização e 

administração de parques, reservas e hortos florestais; IX- Fitopatologia, microbiologia, parasitologia 

e entomologia florestais; X - Xilologia. Secagem, preservação e tratamento da madeira; XI- 

Meteorologia, climatologia e ecologia; XII - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais; XIII - 

Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais; XIV- Política e economia florestais; XV- 

Promoção e divulgação de técnicas florestais; XVI- Assuntos de engenharia legal referentes a 

florestas, correspondendo vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos respectivos; XII- 

Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; XIII e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Engenharia Florestal, registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências 

legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver 

raciocínio lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 
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problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

CARREIRA: VIII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com 

a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, 

de substâncias de origem animais e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, para atender a 

receitas medicas, odontológicas e veterinárias e a dispositivos legais. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando 

instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; 

fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo receituário médico, para recuperar ou melhorar o 

estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em 

mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos 

legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo de 

métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro 

antiofídico, pirogêneo e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, 

qualidade e atividade terapêutica; fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como 

sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas, para 

complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com plantas medicinais, 

utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a 

analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e 

transudados humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para 

possibilitar a emissão de laudos técnicos-periciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-

se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com 

vistas ao resguardo da saúde publica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias químico-farmacêuticas, 

quanto ao aspecto-sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 

assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência 

farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres, 

manifestos e outros; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, 

dentre outros, quando solicitado; prestar plantão na Farmácia Básica da Unidade de Saúde e executar 

outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Farmácia/Bioquímica com registro no Conselho Regional de Farmácia e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, demonstrar dinamismo, evidenciar 

iniciativa, demonstrar capacidade de decisão, cultivar visão global, demonstrar adaptabilidade; 

desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico e desenvolver raciocínio matemático. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante usa iniciativa própria para solucionar problemas 

simples e encaminhá-las. Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação 

e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; 

realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de 
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prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, 

percepto-cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente 

terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos 

de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de 

procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 

prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; 

reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia 

assistiva aos pacientes. B - Habilitar pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar 

funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar 

procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; 

aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 

habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de 

vida diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e 

em atividades de vida de lazer (AVL). C - Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e 

rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar e executar técnicas ergonômicas; verificar a 

compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. D - Outros serviços: promover campanhas 

educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, prestar 

serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando 

solicitado e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, 

com registros no conselho profissional pertinente e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; 

manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; 

manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; 

tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo 

médico. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; 

implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam 

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 

médica. 

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e 

tratamento das doenças do corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e 

ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 

métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, 

doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para 

salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre 

natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os 

microorganismos e fazem aplicação de suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar 
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outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, 

inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; 

manifestar tolerância; manifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; 

manifestar empatia; interpretar linguagem verbal e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; 

tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo 

médico. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; 

contribuir para o bem estar animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e no 

controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de 

preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração de legislação 

pertinente. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar 

viabilidade econômica da atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar 

análise zootécnica; realizar diagnóstico de eficiência produtiva; desenvolver programas de controle 

sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; desenvolver 

programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; elaborar 

programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e 

funcionamento dos sistemas de produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos 

zootécnicos; supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar 

criação de animais silvestres em cativeiro; controlar serviços de inseminação artificial; adaptar 

tecnologia de informática à produção animal. B - Praticar clínica médica veterinária, em todas as 

suas especialidades: Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar 

patologias; prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, 

anestesia, e tranquilização de animais; realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; 

coletar material para exames laboratoriais; realizar exames auxiliares de diagnóstico; realizar 

necrópsias. C - Exercer defesa sanitária animal: Elaborar diagnóstico situacional para elaboração de 

programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para 

diagnóstico de doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de 

animais; analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de 

doenças; avaliar programas de controle e erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à 

saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades. D - Promover 

saúde pública: Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar riscos do uso de 

insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 

fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de controle e erradicação de 

zoonoses; elaborar programas de controle de pragas e vetores; executar programas de controle de 

qualidade de alimentos; executar programas de controle e erradicação de zoonoses; executar 

programas de controle de pragas e vetores; orientar acondicionamento e destino de lixo causador de 

danos à saúde pública; elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; notificar ocorrências 

de zoonoses às autoridades competentes. E - Elaborar laudos, pareceres e atestados: Emitir atestado 
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de saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo técnico; realizar 

atividades de peritagem em demandas judiciais; elaborar projetos técnicos. F - Atuar na produção 

industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos: Executar análises laboratoriais de 

controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de matérias-primas e produtos; testar produtos, 

equipamentos e processos; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos. G - Atuar na área de 

biotecnologia: Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, 

para utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material 

biológico; realizar fertilização in vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; 

participar em comissões de biossegurança; adotar medidas de biossegurança. H - Serviços gerais: 

utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional.  

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina 

Veterinária, com registro no conselho profissional pertinente e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com 

iniciativa e agir com coragem. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou 

políticas gerais da Prefeitura. Usa de julgamento independente para tomar decisões que envolvam a 

definição e a solução de problemas originais, altamente técnicos e constantes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais de trabalho são de valor médio e de fácil 

reposição. Efeitos na execução dos trabalhos da Prefeitura são mínimos. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

CARREIRA: VIII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e 

enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam 

controle higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricional; podem estruturar e 

gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam 

em conformidade ao Manual de Boas Práticas. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou 

coletividades (sadios ou enfermos); Identificar população-alvo; participar de diagnóstico 

interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar dados antropométricos; solicitar exames 

laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético; identificar necessidades 

nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; 

realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução 

dietoterápica em prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares e 

cuidadores; realizar acompanhamento nutricional; dar alta em nutrição; realizar atendimento 

domiciliar; prover educação nutricional; elaborar plano alimentar em atividades físicas; B - 

Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala de 

trabalho, selecionar fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e 

utensílios comprar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios supervisionar 

compras, supervisionar recepção de gêneros, supervisionar controle de estoque, transmitir instruções à 

equipe, supervisionar pessoal operacional, supervisionar preparo das refeições, supervisionar 

distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições, medir resto-ingestão, avaliar etapas de 

trabalho, executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar controle higiênico-

sanitário: Controlar higienização de pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar 

higienização de equipamentos e utensílios controlar higienização de alimentos, controlar validade de 

produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos e pontos críticos de controle (appcc), 

solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; D - Estruturar atendimento 

ao consumidor: estruturar banco de dados, estruturar ponto deatendimento, esclarecer dúvidas dos 

pacientes, informar consumidores, providenciar troca de produtos, informar a Prefeitura dos resultados 

do atendimento, sugerir melhorias de produtos e serviços, participar de ações de marketing, estruturar 
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plano de gerenciamento de crise; E - Gerenciar recursos humanos e materiais e 

financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de pessoal, requalificar pessoal, aplicar ações 

preventivas e corretivas, controlar custos, aplicar programas de auditoria interna, confeccionar plano 

de contingência, prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, 

dentre outros, quando solicitado e executar outras atividades correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com 

registro no conselho profissional pertinente  e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de   seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado 

nutricional, atualizar-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, 

demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, delegar funções, transmitir segurança, contornar 

situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar de entidades de classe, 

participar de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-

científicas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional, demonstrar 

fluência verbal, trabalhar em equipe multi e interdisciplinar. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a 

responsabilidade do ocupante são de custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e 

meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 

 

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

CARREIRA: IX 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo 

privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo 

privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança 

judicial da dívida do Município; promover medidas administrativas e judiciais para proteção dos bens 

e patrimônio do Município; apreciar, por determinação do Prefeito Municipal, a legalidade e 

moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal, cabendo-lhe propor, quando se fizerem 

necessárias, as ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de 

licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um 

acordo de vontades para formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a 

denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da 

Administração do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar assessoramento técnico-

legislativo ao Prefeito Municipal na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos normativos 

em geral; fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, 

contratos e atos normativos em geral, a ser uniformemente observadas pelos órgãos e entidades da 

Administração Municipal; assessorar privativamente o Prefeito Municipal em assuntos de natureza 

jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes; editar enunciados 

dos seus Pronunciamentos; propor ação civil pública em representação ao Município; propor ao 

Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção do patrimônio dos órgãos da 

Administração centralizada e descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de 

leis ou atos municipais, submetendo-as ao Prefeito Municipal; opinar previamente sobre a forma de 

cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a 

Administração Municipal; e exercer outras atividades compatíveis com sua destinação constitucional.  

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito e com registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza verbal; demonstrar capacidade de 
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expressão escrita; agir com ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; 

agir com sensibilidade social; raciocinar logicamente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se 

com discrição; evidenciar combatividade. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os 

problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e 

equipamentos nos quais as possibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau 

reduzido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CARREIRA: VIII 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições proceder ao estudo e análise 

dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do 

comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas, onde 

quer que se dêem estas relações. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo 

de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, 

familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, 

dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, 

segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o 

respeito à dignidade e integridade do ser humano, analisa a influência de fatores hereditários, 

ambientais e psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, 

para orientar-se no psicodiagnóstico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção 

e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento 

psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e práticas 

metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalidade, 

dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para 

atendimento apropriado, conforme a necessidade. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Psicologia com registro no Conselho de Classe e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a ética; demonstrar ciência sobre código de 

ética profissional; demonstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter 

imparcialidade e neutralidade; demonstrar bom senso; respeitar os limites de atuação; ser psico-

analisado; ser psico-terapeutizado; demonstrar continência (Acolhedor); demonstrar interesse pela 

pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações 

adversas; respeitar valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de observação; demonstrar 

habilidade de questionar; amar a verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de 

pensamento; demonstrar espírito crítico; respeitar os limites do cliente e tomar decisões em situações 

de pressão. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas complexas e variadas. O ocupante deve planejar, 

coordenar e integrar  atividades e situações que se renovam em sua natureza com grande 

frequência.  Os problemas defrontados são igualmente complexos em sua generalidade. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: As possibilidades de perda devido a descuidos são 

mínimas. 

 

CARGOS DO MAGISTÉRIO 

 

CARGO: PROFESSOR MA.PA 

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, 

avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de 

atuação. 

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 
Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar 

e registrar as atividades do processo ensino aprendizagem; Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem 

dos alunos; Executar carga horária estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão 

competente; Participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico da escola; Elaborar 

e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação da aprendizagem para 

os alunos que dela necessitarem; Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos promovidos 

pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional 

continuada; Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, 

proporcionando-lhes oportunidades de aprender; Responder pelo aproveitamento escolar de seus 

alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da unidade escolar; Ministrar os dias letivos e 

horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; Freqüentar cursos planejados pela Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a 

saudável interação na sala de aula, estimular o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de 

autoconfiança, autonomia e respeito entre os alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação 

educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendizagem; Participar e/ou empreender 

atividades extra-classe desenvolvidas na escola; Participar do processo de integração escola-

comunidade; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Participar de discussões e 

decisões da escola mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar 

através do Conselho de Classe e de Escola; Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; 

Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar efetivamente do Conselho de Classe; 

Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos; Identificar alunos de 

aproveitamento insuficiente, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos; 

Detectar casos de alunos que apresentam problemas específicos e proporcionar atendimento 

diferenciado; Executar todos os registros necessários à documentação escolar, mantendo-os 

atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela escola; Desempenhar outras funções 

afins. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação licenciatura de graduação plena em curso 

reconhecido pelo MEC, com diploma registrado na forma da lei. 

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, 

iniciativa, solidariedade, paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar 

versatilidade; zelar documentos e valores de terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e 

desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com pessoas relacionando-se 

facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: regência de classe no 

âmbito da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

  

CARGO: PROFESSOR MA.PB 

ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, 

avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de 

atuação. 

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 
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O professor “B” tem a seu cargo as atribuições indicadas para o professor “A”, destacando entre elas: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho 

segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer 

e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias 

letivos e horas-aula estabelecidas; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, 

à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis em atingir os fins 

educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;  Desempenhar outras funções afins. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Licenciatura de graduação plena na área de atuação específica, 

em cursos reconhecidos pelo MEC. Admitem-se, ainda, profissionais com graduação correspondente 

às áreas de conhecimentos específicos do currículo, acrescida da complementação pedagógica, nos 

termos da legislação vigente. 

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência para o cargo. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, 

iniciativa, solidariedade, paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar 

versatilidade; zelar documentos e valores de terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e 

desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com pessoas relacionando-se 

facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem, 

demonstrar conhecimento, conteúdos, criatividade e dinamismo; controlar situações adversas e 

demonstrar a competência de trabalhar em equipe. 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Exercício da regência de 

classe nas Séries Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, 

decorrentes de descuidos. 

 

CARGO: PROFESSOR MA.PP 

ATUAÇÃO: UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, 

voltadas para planejamento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação 

educacional e inspeção escolar. 

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 
São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica a direção escolar, a 

administração, a avaliação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a 

assistência técnica, o assessoramento em assuntos educacionais, chefia, coordenação, 

acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares na área de educação, 

compreendendo as seguintes especificações: I - no âmbito escolar: Coordenar a elaboração e a 

execução de proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e 

financeiros da escola, tendo em vista atingir os seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento 

do plano de trabalho de cada docente; Prover meios para recuperação dos alunos de menor 

rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 

de sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da 

escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o 

processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar 

estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou 

rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados 

para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos 

pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e 

supervisionar o financiamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas 

educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Participar do processo de avaliação escolar e 
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recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatisfatório e propor 

medidas para superá-los; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências 

profissionais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe; Coordenar a 

elaboração, de forma coletiva, de planos curriculares, e planos de curso, visando a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a sua execução. II - no âmbito da 

administração municipal: Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades 

das unidades escolares de ensino, da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Estadual 

de Ensino. diligenciar a execução de planos, programas , projetos e atividades educacionais, bem 

como acompanhar e controlar sua execução, desenvolver estudos, diagnóstico qualitativos e 

quantitativos sobre a realidade de ensino e elaborar programas, planos e projetos de intervenção; 

propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e prioridades de educação; 

elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução de 

planos, programas, projetos e atividades educacionais; prestar assistência técnica em assuntos 

pedagógicos; desempenhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que 

lhe forem delegadas; responder pela gestão da educação. Incluindo o planejamento, acompanhamento, 

controle e avaliação dos diversos setores que integram a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão 

Escolar, Orientação Educacional, Inspeção e Administração Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, 

nos termos da legislação vigente.  

EXPERIÊNCIA: ter experiência mínima de dois anos em atividades de ensino, adquirida em 

qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, 

iniciativa, solidariedade, paciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar 

versatilidade; zelar documentos e valores de terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e 

desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com pessoas relacionando-se 

facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 

Demonstrar capacidade de tomar decisões, atitude empreendedora, de liderança, capacidade de 

administrar conflitos, comunicação oral e escrita. 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Para atendimento às 

necessidades específicas, poderão atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou 

nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino Fundamental, coordenando atividades de 

planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Elaborar, acompanhar e avaliar o plano, 

programas e projetos, voltados para o desenvolvimento do Sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 

relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de 

equipamentos, materiais ou recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, 

decorrentes de descuidos, omissão ou negligência. 

 

CARGOS DO SAAE 

 

CARGO: AJUDANTE 

CARREIRA: I 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de 

natureza rudimentar em que prevaleça o esforço físico. 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e 

outros logradouros; abrir e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de 

córregos e ribeirões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em 

geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, bem como, auxiliar assentamento dos 

mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e colocação das mesmas; 

auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 

serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na 

construção de bueiros e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; 
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auxiliar na execução reforma e conservação de canteiros em jardins e praças públicas; executar os 

serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e 

concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto com massa de 

concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 

trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas.  

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino 

Fundamental. 

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.  O aprendizado ocorre no local de 

trabalho e o pleno desempenho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar 

sensibilidade; habilidade manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; 

sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilidade olfativa e trabalhar em equipe. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que 

não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamentos, materiais ou recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes 

de descuidos. 

 

CARGO: CONTADOR 

CARREIRA: V 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas 

referentes à contabilidade financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias. 

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar 

demonstrativos de bens, coisas, direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e 

aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e outros relatórios financeiros; examinar empenhos, 

verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a despesa em elemento próprio; 

elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas internas 

contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a 

sua versão final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 

101/2000; acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; 

elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos 

pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma da Lei dos relatórios 

resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; 

preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, 

conforme definido na mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos 

limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000; assessorar a autoridade superior sobre 

assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; orientar tecnicamente os 

auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar serviço de 

auditoria interna; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Ciências Contábeis, registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a 

escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. 

Demonstrar conhecimentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. 

Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilidade. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar 

corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar conhecimento de outras línguas. 

Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 
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RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 

 

CARGO: QUÍMICO 

CARREIRA: V 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando 

metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, 

dimensionando e solubilizando amostras.   Produzir substâncias, desenvolver metodologias analíticas, 

interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, supervisionar procedimentos 

químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais. 

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: 

selecionar metodologias de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem; coletar; 

acondicionar amostras para preservação; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e 

dimensionar amostras; submeter amostras a processos químicos e físicos; medir parâmetros químicos e 

físico-químicos de amostras. B - Produzir substâncias: especificar matérias-primas; extrair, 

sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabelecer 

composição de produto final; assessorar em desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de 

acondicionamento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. C - Desenvolver 

metodologias analíticas: pesquisar bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar 

metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; analíticas. D - Interpretar dados 

químicos: tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com parâmetros analíticos e 

de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir 

pareceres, laudos e relatórios técnicos. E - Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar 

geração de resíduos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de 

substâncias; descartar resíduos inertes; reciclar substâncias; tratar resíduos químicos, físicos, 

biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias em ambiente; monitorar 

confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas; descrever ações preventivas e corretivas de 

impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. F - Supervisionar procedimentos 

químicos: Definirmetodologia   de   processos;   supervisionar   recepção   e   identificação   de 

amostras; verificar procedência e características de matéria-prima; verificar condições de uso de 

equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de ensaios; examinar relatórios 

de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar resultados. G - Coordenar 

atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; 

controlar entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. 

H - Serviços gerais: utilizar recursos de Informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 

de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em 

Química, registro no conselho de classe respectivo. Complementam a escolaridade formal, 

conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. 

Demonstrar conhecimentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. 

Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilidade. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar 

corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar conhecimento de outras línguas. 

Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo. 

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante 

deve planejar, organizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza 

padronizada, embora utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de 

equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de 

descuidos. 
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ANEXO IV 

REQUISIÇÃOPARA  CONDIÇÃO  ESPECIAL 

 

Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento  

Eu 

___________________________________________________________________________ 

Inscrição nº ________________, portador do documentode  identificação 

nº_______________________, expedido pelo ______________________________, 

candidato (a)  ao cargo de _______________________________________________ no 

Concurso Público  do Município de _____________________________________ , venho 

requerer a V.Sa, condições especiais para realizar a prova conforme as informações prestadas  

a seguir: 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

São Domingos do Norte/ES -  .......... de ............................................. de 2016. 

 

 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO PRÓPRIO PARA RECURSOS DE QUESTÕES OBJETIVAS E 

GABARITOS 
 

 

          IMPORTANTE: 

01) Para cada questão use uma folha de formulário. 

02) Osquestionamentos   devem   atender   aos   itens :  11.1.2 ;  11.1.2.1 ;11.1.2.1.1  

e 11.1.2.1.2. 

03) Nas questões anuladas, os pontos correspondentes serão atribuídos atodos 

candidatos. 

 

Candidato: 

Cargo:                                                                                 

Inscrição:                                                           Número da questão:   

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura doCandidato 

 

 

 

 

São Domingos do Norte: .............de.................................. de 2016. 
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ANEXO VI 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo  
IdentidadeNº  
Cargo   Tel.: 

 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

Declaro que estou desempregado, não estou recebendo seguro desemprego, tenho consumo mensal de 

energia elétrica domiciliar não superiora 100 (cem) KWh, não estou exercendo qualquer atividade 

remunerada e minha renda  familiar não é superior a 01 (um) salário mínimo. 

 

São Domingos do Norte/ES : .............. de ................................. de 2016. 

 

______________________________________ 

Assinatura doCandidato 

 

 
ATENÇÃO 

 

 Este requerimento não dispensa o candidato do envio da documentação por via postal AR. 

 Qualquer inveracidade   constatada   nos   documentos    comprobatórios       de   isenção  de 

pagamento   da   taxa  de   inscrição   será   fato   para   o  cancelamento da  isenção/inscrição, 

tornando-se nulos todos os atos dela  decorrentes. 

 Todasas informações  prestadas  são   de   inteira   responsabilidade   do  candidato,  assim 

como a idoneidade dos documentos apresentados. 

 A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscriçãodeverá ser  feita,  

obrigatoriamente, no  período  de  20  a  29 de  abril  de 2016. 

 Emnenhuma  hipótese  serão  aceitos  pedidos  de  isenção  entregues ou  remetidos  fora do 

prazo estipulado. 

 A relação dos pedidos de isenção deferidos será  divulgada  no  dia  09 de maio de 2016 no 

endereço eletrônico www.fest.org.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fest.org.br/
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ANEXOVII 

FORMULÁRIO PARA DESISTÊNCIA E SOLICITAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Formulário para desistência e solicitação da devolução da taxa de inscrição. 

 

 

Venho por meio deste comunicar minha desistência em participar do concurso Público Municipal 

de São Domingos do Norte - ES, para o cargo  de 

....................................................................................................................., solicitando assim a 

devolução da taxa de inscrição. 

 

 

 

Candidato   

CPF   

Número de Inscrição  

Cargo  

Telefone de contato  

Email  

 

Dados Bancários 

Banco  

Agência  

Conta  

Operação (se houver)  

 

Informações Adicionais 

 

 

 

 

Data:_____/_____/_________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 54

RESULTADO PP 037/2016
Publicação Nº 42378

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 037/2016

Resultado: LICITAÇÃO DESERTA

Santa Teresa,23 de março de 2016

Iliani Totola Kanupp

Pregoeira Oficial – PMST

São Domingos do Norte

prEfEIturA

EDITAL N° 01/2016
Publicação Nº 42419

EDITAL Nº 001/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE/SDN, tornam público, 
por ordem do Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Domingos do Norte- ES e do Senhor Diretor do SAAE, em cumpri-
mento ao disposto no art. 37, inciso II e art. 206, inciso V, ambos da Constituição Federal e demais legislação e normas 
estabelecidas neste edital, que nos dias 24/03/2016 a 25/04/2016, estarão abertas as inscrições para os candidatos ao 
CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de cargos vagos existentes no 
QUADRO DE PESSOAL desta municipalidade e de sua autarquia, conforme consta da Lei Orgânica Municipal e nos termos 
das Lei Municipais nº 210/99 (Regime Jurídico Único), 825/15 (Normas sobre Concurso Público), 211/99, 155/98 e 153/97 
e suas alterações e demais normas administrativas, bem como os que vagarem ou forem criados no período de validade 
deste Concurso. O Cronograma do Concurso (Previsão) consta no Anexo I do presente Edital. Os cargos, carga horária 
semanal, número de cargos vagos, taxa de inscrição, instrução mínima exigível, vencimento inicial e o regulamento do 
concurso público municipal seguem abaixo discriminados:

CARGO
CARGA 

HOR/ SE-
MANAL

VAGAS
TAXA

INSCRIÇÃO
REQUISITOS VENCIMENTO 

INICIAL

Coveiro 40 01/CR R$26,00 Instrução Formal (4ª Série) R$ 880,00
Ajudante (SAAE) 40 03 R$26,00 Instrução Formal (4ª Série) R$ 880,00
Trabalhador Braçal 40 18/CR R$26,00 Instrução Formal (4ª Série) R$ 880,00

Motorista 40 13 R$30,00

Instrução Formal (4ª Série) + CNH “D” 
+ Curso Direção Defensiva + Curso de 
Formação de Condutor de Transporte 
Escolar + Curso de Condução de Veí-
culos de Emergência + exame psico-
técnico com aprovação especial para 
transporte de alunos até a posse

R$ 1.005,63

Operador de Máquinas (esca-
vadeira hidráulica, motonive- 
ladora(patrol), retroescavadei-
ra, pá carregadeira e rolo com-
pacta- dor (pé de carneiro)).

40 04 R$37,00 Fundamental Completo + CNH “C” R$ 1.249,38

Zelador 44 08/CR R$26,00 Fundamental Completo R$ 880,00
Servente 40 30 R$26,00 Fundamental Completo R$ 880,00

usuario
Realce
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Cuidador Social 40 03 R$26,00 Fundamental Completo + Conhecimen-
to da Lei nº 8.069/90 R$ 880,00

Pedreiro 40 01/CR R$30,00 Fundamental Completo + Curso de 
Formação Profissional R$ 1.005,63

Auxiliar de Mecânica 40 02/CR R$26,00 Fundamental Completo R$ 880,00

Mecânico 40 01 R$30,00 Ensino Médio + curso de capacitação + 
conhecimentos básicos de informática R$ 1.005,63

Eletricista 40 01 R$30,00 Ensino Médio + Qualificação Básica R$ 1.005,63

Auxiliar de Serviços Odontoló-
gicos 40 02 R$26,00

Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
comprovação de treinamento na área 
com certificado + conhecimentos bási-
cos de informática 

R$ 880,00

Atendente 40 02 R$26,00 Ensino Médio + Conhecimentos em In-
formática R$ 880,00

Agente Fiscal de Saúde Sani-
tária 40 01 R$37,00 Ensino Médio + Conhecimentos em In-

formática + CNH “AB” R$ 1.249,38

Berçarista 40 08/CR R$26,00
Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática + conhecimentos específi-
cos na área 

R$ 880,00

Almoxarife 40 01/CR R$37,00
Ensino Médio + treinamento na área 
com certificado + conhecimentos bási-
cos de informática 

R$ 1.249,38

Auxiliar de Secretaria Escolar 40 03 R$26,00 Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática e Específicos na Área R$ 880,00

Auxiliar Administrativo 40 02 R$26,00
Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática + conhecimentos específi-
cos na área 

R$ 880,00

Agente Municipal de Proteção e 
Defesa Civil 40 01 R$37,00

Ensino Médio + Conhecimentos especí-
ficos na área + conhecimentos básicos 
de informática + CNH “AB”

R$ 1.249,38

Assistente Administrativo 40 02 R$37,00 Ensino Médio + Conhecimentos Básicos 
Informática R$ 1.249,38

Agente Fiscal Ambiental 40 01/CR R$37,00
Ensino Médio + Conhecimentos especí-
ficos na área + conhecimentos básicos 
de informática + CNH “AB” 

R$ 1.249,38

Técnico em Informática 40 02/CR R$47,00

Ensino Médio + Curso Técnico Informá-
tica ou similar de Nível Médio ou pós 
médio + operar plataformas de grande 
porte (mainframe)

R$ 1.570,94

Técnico em Segurança do Tra-
balho 40 01/CR R$47,00

Ensino Médio da Área Segurança no 
Trabalho de nível médio ou pós-médio 
+ Conhecimentos de Informática 

R$ 1.570,94

Técnico Agrícola 40 01/CR R$47,00
Curso Técnico + Registro Conselho + 
conhecimentos de Informática + CNH 
“AB” 

R$ 1.570,94

Técnico em Contabilidade 40 01 R$47,00
Curso Técnico em contabilidade + Re-
gistro Conselho (CRC) + Conhecimen-
tos de Informática.

R$ 1.570,94

Técnico em Edificações 40 01 R$47,00

Curso Técnico em Edificações + Conhe-
cimentos de informática ou técnico em 
construção civil nas modalidades, em 
nível médio, oferecidos pelas institui-
ções de formação profissional e escolas 
técnicas, com registro no CREA

R$ 1.570,94

Técnico em Enfermagem 40 06 R$47,00 Curso Técnico + Registro Conselho R$ 1.570,94
Procurador Municipal 30 01 R$73,00 Bacharel em Direito + Registro OAB R$ 2.444,97

Médico Veterinário 30 01 R$73,00 Ensino Superior em Medicina Veteriná-
ria + Registro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Engenheiro Ambiental 30 01 R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Am-
biental + registro no (CREA) + conhe-
cimentos básicos de Informática 

R$ 2.444,97

Engenheiro Florestal 30 01/CR R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Flores-
tal + registro no CREA +. conhecimen-
tos básicos de informática 

R$ 2.444,97

Engenheiro Civil 30 01 R$73,00
Ensino Superior em Engenharia Civil + 
registro no CREA + conhecimentos bá-
sicos de Informática 

R$ 2.444,97

Biólogo 30 01/CR R$73,00

Ensino Superior em Ciências Biológi-
cas + registro no Conselho Regional 
de Biologia (CRBIO) + conhecimentos 
básicos de informática 

R$ 2.444,97
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Farmacêutico 30 03 R$58,00 Ensino Superior Farmácia/Bioquímico 
+ Registro no Conselho de Classe R$ 1.950,51

Fisioterapeuta 40 01 R$73,00 Ensino Superior em Fisioterapia + Re-
gistro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Enfermeiro 30 03 R$73,00 Ensino Superior em Enfermagem + Re-
gistro COREN R$ 2.444,97

Cirurgião-Dentista 24 01 R$73,00 Ensino Superior em Odontologia + Re-
gistro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Médico Clínico Geral (24h se-
manais) 24 03/CR R$73,00 Ensino Superior em Medicina + Regis-

tro no CRM R$ 2.444,97

Psicólogo 30 02 R$73,00 Ensino Superior em Psicologia+ Regis-
tro no Conselho de Classe R$ 2.444,97

Contador 30 02/CR R$73,00
Ensino Superior em Ciências Contábeis 
+ Registro CRC + Conhecimentos bási-
cos Informática

R$ 2.444,97

Contador (SAAE) 30 01/CR R$73,00
Ensino Superior em Ciências Contábeis 
+ Registro CRC + Conhecimentos bási-
cos de Informática 

R$ 2.444,97

Químico (SAAE) 20 01/CR R$73,00
Ensino Superior em Química + Registro 
no Conselho de Classe + conhecimen-
tos básicos de informática 

R$ 2.444,97

Assistente Social 40 02 R$58,00 Ensino Superior + Registro no Conse-
lho de Classe R$ 1.950,51

Arquiteto e Urbanista 30 01 R$73,00
Ensino Superior Arquitetura e Urbanis-
mo Registro no CAU/BR + conhecimen-
tos básicos de informática 

R$ 2.444,97

Auditor de Controle Interno 30 01 R$73,00

Ensino Superior em Ciências Contá-
beis/Economista/

Direito/Administrador + conhecimento 
sobre matéria orçamentária, financei-
ra, contábil, jurídica e administração 
pública + conceitos relacionados ao 
controle interno e auditoria + conheci-
mentos em informática

R$ 2.444,97

Auditor Contábil de Controle In-
terno 30 01 R$73,00

Ensino Superior em Ciência Contábeis 
+ Registro CRC + Conhecimentos bá-
sicos Informática + matéria orçamen-
tária, financeira, contábil, jurídica e 
administração pública + conceitos ao 
controle interno e a atividade de audi-
toria + conhecimentos de informática 

R$ 2.444,97

Nutricionista 40 02 R$58,00 Ensino Superior em Nutrição + Regis-
tro no Conselho de Classe R$ 1.950,51

Professor Ma.PA - Educação 
Infantil 25 10 R$38,00

Licenciatura de Graduação Plena em 
Pedagogia para Educação Infantil ou 
Curso Normal Superior

R$ 1.267,08

Professor Ma.PA - Séries Ini-
ciais 25 32 R$38,00

Licenciatura de Graduação Plena em 
Pedagogia para as séries iniciais do 
ensino fundamental ou Curso Normal 
Superior 

R$ 1.267,08

Professor Ma.PP 25 07 R$48,00

Licenciatura de graduação plena na 
área de atuação específica, em cursos 
reconhecidos pelo MEC. Admitem-se, 
ainda, profissionais com graduação 
correspondente às áreas de conheci-
mentos específicos do currículo, acres-
cida da complementação pedagógica, 
nos termos da legislação vigente. 

R$ 1.629,29

Professor Ma.PB - Artes 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em Artes R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - Inglês 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em Inglês R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - Ed. Física 25 06 R$38,00 Licenciatura Plena em Educação Física R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - Matemática 25 06 R$38,00 Licenciatura Plena em Matemática R$ 1.267,08
Professor Ma.PB – Língua Por-
tuguesa 25 06 R$38,00 Licenciatura Plena em Língua Portu-

guesa R$ 1.267,08

Professor Ma.PB - Geografia 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em Geografia R$ 1.267,08
Professor Ma.PB - História 25 03 R$38,00 Licenciatura Plena em História R$ 1.267,08

Professor Ma.PB - Ciências 25 04 R$38,00
Licenciatura Plena em

Ciências
R$ 1.267,08

*CR = Cadastro de Reserva
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O texto do Edital completo do concurso encontra-se publicado na íntegra no sítio www.fest.org.br, que poderá ser baixado 
ou lido pelos interessados. O concurso público municipal será coordenado pela COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E ACOM-
PANHAMENTO constituída especialmente para este fim, sob assessoria técnica do FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE 
DE TECNOLOGIA-FEST, mediante as seguintes condições:

1 - DO REGIME JURÍDICO:

1.1- Os classificados no presente concurso público serão nomeados sob regime jurídico ESTATUTÁRIO, conforme legis-
lação do Município de São Domingos do Norte.

2 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES:

2.1- São requisitos legais:

2.1.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado.

2.1.2- Ter completado 18 (dezoito) anos na data de posse.

2.1.3- Estar em dia com as obrigações eleitorais.

2.1.4- Estar em dia com o Serviço Militar, sendo sexo masculino.

2.1.5- Ser portador de diploma registrado/revalidado ou certificado de conclusão do curso, da escolaridade exigida para 
o cargo.

2.2 - Não é necessária a apresentação destes documentos para inscrição. Somente quando da convocação dos candidatos 
aprovados serão exigidos os documentos que confirmam as declarações previstas neste Edital.

2.3 - Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital, implicando a inscrição do candidato no 
seu conhecimento e na sua tácita aceitação em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

3 - DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET.

3.1- Será admitida inscrição somente via internet, através do endereço eletrônico www.fest.org.br a partir do dia 24/03 
até 25/04/2016.

3.2- Para efetuar a inscrição é obrigatório o número correto do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

3.3- O candidato, após preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição no endereço eletrônico www.fest.org.br deverá 
conferir o protocolo para sua impressão.

3.4- O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.fest.org.br e deve ser impresso para pagamento da 
taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do formulário de Requerimento Eletrônico de Inscrição online.

3.5- O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 26/04/2016, no horá-
rio de atendimento das agências bancárias, conforme valores cobrados no percentual máximo de 3%(três por cento) da 
remuneração inicial do cargo, nos termos do art. 17, da Lei nº 825/2015.

3.6 - O boleto bancário gerado no endereço eletrônico www.fest.org.br após o preenchimento do formulário de inscrição 
é o único meio de pagamento para inscrição.

3.7- Não será aceito pedido de troca de cargo uma vez efetivada a inscrição.

3.8- O candidato que se inscrever pela internet não deverá enviar cópia do documento de identidade e CPF, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.
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3.9- O mesmo documento de identidade utilizado para inscrição via internet deverá ser apresentado para admissão do 
candidato na sala onde serão realizadas as provas objetivas.

3.10- O cartão de inscrição dos candidatos estará disponível no endereço eletrônico www.fest.org.br a partir do dia 

3.11- A FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem transferência de dados, que não 
forem de responsabilidade dos organizadores do concurso.

3.12- O candidato que porventura extraviar ou danificar o seu boleto bancário poderá acessar o endereço eletrônico da 
empresa e gerar uma segunda via do mesmo, sendo desnecessária a realização de uma nova inscrição.

3.13- O candidato que pagar a taxa de inscrição após a data de vencimento do boleto bancário terá a sua inscrição inde-
ferida.

3.14- A homologação da inscrição pela internet será feita somente após a comprovação do pagamento do Boleto bancário 
pela instituição bancária.

3.15- A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário, impreterivelmente, até o dia 26/04/2016, no horário de 
expediente bancário, utilizando-se o código de barras. Não será de responsabilidade da Fundação Espírito-santense de 
Tecnologia – FEST ou da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte inscrições cujas taxas não tenham sido 
pagas através do Boleto Bancário gerado no ato da inscrição e que não possam ser comprovadas. O pagamento do Boleto 
Bancário não poderá ser feito através de depósito em caixa eletrônico, cheque ou agendamento.

VALOR DAS INSCRIÇÕES

NÍVEL DE VENCIMENTO DO CARGO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 880,00 R$ 26,00

R$ 1.005,63 R$ 30,00
R$ 1.249,38 R$ 37,00
R$ 1.267,08 R$ 38,00
R$ 1.570,94 R$ 47,00
R$ 1.629,29 R$ 48,00
R$ 1.950,51 R$ 58,00
R$ 2.444,97 R$ 73,00

3.15.1- A importância paga como taxa em favor da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte refere-se ao ressar-
cimento das despesas necessárias ao processo seletivo, razão pela qual haverá sua devolução somente em caso de nuli-
dade do certame.

3.16- O ato de inscrição do candidato equivale à sua declaração que preenche as condições exigidas no item 02 (dois), 
sua aceitação e submissão às regras e condições determinadas no presente Edital, bem como o correto preenchimento de 
sua ficha de inscrição.

3.17 - O candidato poderá inscrever-se somente para um cargo dentre os postos em concurso.

3.18 – O quantitativo de inscrições de candidatos por cargo, deferidas e indeferidas (se houver) serão disponibilizadas no 
sítio www.fest.org.br, a partir do dia 03/05/2016, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição 
dos recursos, no prazo legal.

4 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

4.1 - Fica isento de pagamento da taxa de inscrição o candidato que declarar e comprovar hipossuficiência de recursos 
financeiros, devendo se enquadrar, comprovadamente, na seguinte condição:
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4.1.1 - Comprovar renda da sua entidade familiar inferior a dois salários mínimos, mediante comprovante de renda ou 
de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (Cad.Único), Decreto Federal nº 6.135/2007.

4.1.2 – A isenção tratada no subitem 4.1.1 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias 29/03/2016, por meio 
da solicitação de inscrição no site www.fest.org.br, com adoção de uma das seguintes formas: 

4.1.2.1 - O candidato, obrigatoriamente deverá indicar o seu Número de Identificação Social – NIS – Programa Social do 
Governo, atribuído pelo CadÚnico, no ato da inscrição, clicando no campo destinado a este fim.

4.1.2.2 - O candidato: obrigatoriamente, indicar no ato da inscrição que é de família de baixa renda – hipossuficiente e 
preencher o Anexo VI do Edital e anexar até a data estipulada, a documentação solicitada no subitem 4.1.2.2.1. 

4.1.2.2.1 - Os candidatos hipossuficientes deverão anexar, até o período constante no Anexo VI os documentos relacio-
nados abaixo.

a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido conforme Anexo VI.

b) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo VI. 

c) Cópia das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato conforme indicado no For-
mulário Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 

4.1.3 – A FEST, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa 
sobre a concessão, ou não, da isenção.

4.1.4 - O julgamento dos recursos de solicitações de isenção de taxa de inscrição e o resultado final os pedidos de isenção 
serão divulgados no dia 08 de abril de 2016, no sítio www.fest.org.br. 

4.2- As condições listadas no subitem anterior deverão ser declaradas através de preenchimento da “Declaração de Hipos-
suficiência Financeira”, conforme Anexo VI do Edital 001/2016.

4.2.1- O candidato interessado na isenção da taxa de inscrição, que se enquadrar dentre dos requisitos exigidos, deverá 
retirar a ficha de solicitação disponível no Edital 001/2016 (Anexo VI) e devolvê-la devidamente preenchida, junto com os 
documentos comprobatórios, em envelope lacrado, com menção em destaque, “Isenção de Taxa de Inscrição – Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Norte” até o dia 29/03/2016, através de via postal com AR, para o endereço da Fundação 
Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, localizada na Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Universitário, Goiabeiras, 
Vitória-ES, CEP 29075-090. 

4.3- A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição.

4.4- O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da documentação apre-
sentada, sob as penas da lei, cabendo à empresa A empresa FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-
-FEST a análise do atendimento aos requisitos, da documentação comprobatória e o deferimento ou não do benefício, 
podendo, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, rever a 
isenção concedida. 

4.5- Exclusivamente o candidato se responsabiliza pelo conteúdo do envelope apresentado. 

4.5.1- Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
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a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

b) fraudar e/ou falsificar documentação;

c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos;

d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos neste item.

4.6- Não será permitida, após entrega do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios a complementação 
da documentação.

4.7- Os documentos descritos neste item terão validade somente para este Concurso Público e não serão devolvidos, 
assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos. 

4.7.1 – A publicação do julgamento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição dar-se-á no endereço eletrônico www.
fest.org.br no dia 08/04/2016

4.8- O candidato que tiver o pedido de isenção deferido, deve imprimir o cartão de inscrição no endereço eletrônico www.
fest.org.br, após 09/05/2016.

4.9 - O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido terá, impreterivelmente, até o último dia de inscrição: 25/04/2016 
para preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição no endereço eletrônico www.fest.org.br, pagar a taxa respectiva e 
realizá-la normalmente.

4.10 – A empresa FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST não se responsabiliza pelo conteúdo dos 
envelopes recebidos, o qual será de inteira responsabilidade do candidato.

4.11 - Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela empresa FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNO-
LOGIA-FEST.

5 – DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, e a elas serão reservados 
10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas por cargo, considerando a compatibilidade do candidato, para efeito de 
comprovação da deficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 825/2015.

5.1.1 - Na hipótese de a aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração será arredondada para 1 (um) in-
teiro, se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos).

5.2 - O candidato portador de deficiência, no ato da inscrição deverá declarar essa condição e a deficiência da qual é 
portador. A confirmação da declaração será exigida quando da posse do candidato aprovado, apresentando Laudo Médico 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, declarando aptidão do candidato aprovado para 
o exercício do cargo que concorreu.

5.3. A ocupação do total dos cargos referidos no item anterior fica condicionada à aprovação previa em Concurso Público 
de Provas e de Provas e Títulos, de acordo com as aptidões de cada candidato.

5.3.1.1 – A décima, a vigésima, a trigésima, quadragésima, vagas e assim sucessivamente, referentes a cada cargo/es-
pecialidade, ficam destinadas ao candidato com deficiência, no prazo de validade do concurso.

5.4- Os portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo e a avaliação das provas.

5.4.1- Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, estas serão preenchidas 
pelos aprovados na ampla concorrência.
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5.5- Face ao exíguo número de cargos vagos nas carreiras, haverá disponibilidade de vagas para os portadores de defi-
ciência, no cargo de BERÇARISTA(01); ZELADOR(01); SERVENTE(03); MOTORISTA(01); TRABALHADOR BRA-
ÇAL(02), PROFESSOR Ma.PA - EDUCAÇÃO INFANTIL (01), PROFESSOR Ma.PA - SÉRIES INICIAIS(03); PRO-
FESSOR Ma.PB – EDUCAÇÃO FÍSICA(01); PROFESSOR Ma.PB –LINGUA PORTUGUESA(01); PROFESSOR Ma.PB 
– MATEMÁTICA(01) PROFESSOR Ma.PP-PEDAGOGO(01) e TÉCNICO DE ENFERMAGEM(01).

6 – DAS CONDIÇOES ESPECIAIS PARA PROVAS:

6.1 - O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer a prova 
objetiva, deverá requerer junto ao Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, no 
momento da inscrição em documento próprio, Anexo IV, do Edital nº 001/2016, as condições especiais necessárias espe-
cificando sua situação e a condição especial necessária para a realização das provas ou nas emergências, até 48h antes 
da prova.

6.2 - A solicitação de condições especiais para realização das provas será atendida obedecendo a critérios de viabilidade 
e de razoabilidade.

6.3 - Os candidatos que necessitam de necessidades especiais participarão do Concurso, em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, período de prova, horário, local de realização das provas.

6.4 - Não serão considerados com necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passiveis de correção simples 
do tipo de miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

6.5 - No caso de condição especial para amamentação de criança até 01(um) ano de idade, a candidata, além de fazer o 
requerimento dessa condição, deverá levar no dia de provas um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança.

6.6 - A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários, não tendo a candidata neste momento a com-
panhia do acompanhante, além de ser dado compensação em relação ao tempo de prova perdido com a amamentação, 
até o máximo de 1h (uma hora), conforme art.71,§2º, da Lei Municipal nº 825/2015.

6.7 - A candidata que não levar acompanhante não poderá utilizar-se do direito de amamentar durante o período de pro-
vas, nem poderá realizar as provas acompanhada da criança.

6.8 - Será permitido, no máximo, um acompanhante por criança.

6.9 - Somente os materiais de uso pessoal da criança serão permitidos no acesso à sala de atendimentos especiais.

7 –DAS PROVAS:

7.1- O Concurso constará de PROVA PRÁTICA, de PROVA ESCRITA, objetiva de múltipla escolha, REDAÇÃO (Grupo 
Magistério), PROVA DISCURSIVA (Procurador Municipal) e PROVA DE TÍTULOS.

7.1.1- A PROVA PRÁTICA, que têm o caráter eliminatório e classificatório, será prestada individualmente pelos candida-
tos inscritos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINA e MOTORISTA, aprovados na prova escrita objetiva ( perante 
examinadores devidamente credenciados, recebendo avaliação específica de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Destina-se ve-
rificar a real capacidade operacional do candidato, constando de avaliação de sua aptidão, quando colocado em situações 
típicas do cargo e equivalentes ao seu dia a dia, efetuando serviços inerentes às funções do cargo, tendo por base as reais 
condições de sua operacionalidade em conformidade com o Anexo III.

7.1.1.2- Para a Prova Prática referente aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS e MOTORISTA, a Prefeitura Municipal 
disponibilizará os equipamentos (escavadeira hidráulica, motoniveladora -patrol, retroescavadeira, pá carregadeira e rolo 
compactador - pé de carneiro e ônibus). Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a pontuação final obtida.



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 62

7.1.1.2.1 - Os candidatos a OPERADOR DE MÁQUINAS prestará prova prática em uma das máquinas disponibilizadas 
pela Prefeitura e o MOTORISTA em ônibus. 

7.1.1.3 - Os candidatos aos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS prestará PROVA ESCRITA OBJETI-
VA e PROVA PRÁTICA.

7.1.1.4 - Para a realização da Prova Prática para os cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS será impres-
cindível a apresentação pelo candidato da CNH.

7.2 - Para os cargos com exigência de escolaridade no nível de Fundamental Incompleto (Até a 4ª série) - (AJUDAN-
TE(SAAE), TRABALHADOR BRAÇAL, COVEIRO e MOTORISTA) os candidatos prestarão PROVAS ESCRITAS OB-
JETIVAS, constando de 20(vinte) questões de Língua Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de 
Matemática valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Gerais valendo 10(dez) pontos cada, 
formuladas com 04 (quatro) opções de respostas, devendo ser assinalada somente uma das alternativas no gabarito de 
provas. 

7.3 - Para os cargos com exigência de escolaridade no nível Fundamental Completo (ZELADOR, SERVENTE, CUIDADOR 
SOCIAL, PEDREIRO, AUXILIAR DE MECÂNICA e OPERADOR DE MÁQUINAS) os candidatos prestarão PROVAS ES-
CRITAS OBJETIVAS, constando de 20(vinte) questões de Língua Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) 
questões de Matemática valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Gerais valendo 10(dez) 
pontos cada, formuladas com 04 (quatro) opções de respostas, devendo ser assinalada somente uma das alternativas no 
gabarito de provas. 

7.4- No Nível Médio (MECÂNICO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENTE, BER-
ÇARISTA, ALMOXARIFE, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE MUNI-
CIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA CIVIL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE FISCAL AMBIENTAL e AGEN-
TE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA) provas escritas de múltipla escolha constituídas de 20(vinte) questões de Língua 
Portuguesa valendo 05(cinco) pontos cada, 20(vinte) questões de Matemática valendo 05(cinco) pontos cada, 05(cinco) 
questões de Conhecimentos Gerais e 05(cinco) questões de Conhecimentos Básicos de Informática valendo 10(dez) pon-
tos cada.

7.4.1 - A nota da prova de Conhecimentos Gerais para os cargos de (MECÂNICO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENTE, BERÇARISTA, ALMOXARIFE, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO e DEFESA CIVIL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
AGENTE FISCAL AMBIENTAL e AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA) será a somatória da Prova Objetiva de 
Conhecimentos Gerais 05(cinco) questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos de Informática 05(cinco) questões.

7.4.2– As provas para os candidatos aos cargos de (TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES e TÉCNICO EM ENFERMAGEM) constarão de provas 
escritas objetivas de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa valendo 10 (dez) pontos cada, 
10(dez) questões de Matemática valendo 10(dez) pontos cada, 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos do cargo 
valendo 05(cinco) pontos cada e 10(dez) questões de Conhecimentos Básicos em Informática, valendo 05(cinco) pontos 
cada.

7.4.3 - A nota da prova de Conhecimentos Gerais para os cargos de (TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM CONTABILI-
DADE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES e TÉCNICO EM ENFERMAGEM) será 
a somatória da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos do cargo 20(vinte) questões, mais a Prova de Conhecimentos 
Básicos de Informática 10(dez) questões, totalizando 150(cento e cinquenta) pontos.

7.4.4– As provas para os candidatos ao cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICA constarão de provas escritas objetivas 
de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa valendo 10 (dez) pontos cada, 10(dez) questões de 
matemática valendo 10(dez) pontos cada, 30(trinta) questões de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 05(cinco) 
pontos cada. 

7.5 - As Provas para os candidatos aos cargos de PROFESSOR Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES INICIAIS, 
constarão de provas objetivas de múltipla escolha e redação. A prova objetiva será constituída de 10 (dez) questões 
de Língua Portuguesa, valendo 08 (oito) pontos cada e uma redação, que valerá 20 (vinte) pontos, 10 (dez) questões 
de Matemática valendo 10 (dez) pontos cada e 30(trinta) questões de Fundamentos da Educação valendo 05(cinco) 
pontos cada.
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7.5.1 - A nota da prova de Língua Portuguesa aos cargos de PROFESSOR Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES 
INICIAIS, será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação.

7.6 – Critérios para a correção da redação para aos cargos de PROFESSOR Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES 
INICIAIS: 

- A não obediência ao tipo de texto determinado (dissertação), implicará perda total de pontos na redação. 

- A não obediência ao número de linhas estipulado (mínimo 15 e máximo 20) implica perda de 2,5(dois e meio) pontos 
na redação.

- O candidato que usar o tema como título de sua redação, perderá 2(dois) pontos. 

- O candidato deverá produzir um texto, dentro da modalidade culta da língua, observando perfeita coesão, coerência e 
obedecendo às normas de concordância, regência, pontuação, ortografia e acentuação. 

O critério adotado para a distribuição de pontos será o seguinte: concordância : 2– regência : 2 – pontuação : 2– ortografia 
e acentuação : 2– título correto : 2– coerência : 2,5 – coesão : 2,5 – número de linhas correto : 2,5 – letra manuscrita 
legível : 2,5. Total da redação : 20 pontos.

7.6.1- A nota da prova de Língua Portuguesa para o cargo de Professor Ma.PA - EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES 
INICIAIS, será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação.

7.7 - As Provas para os candidatos aos cargos de Professor: Ma.PB – ARTES, Ma.PB – CIÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO 
FÍSICA, Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MATEMÁTICA e Ma.PP - PEDAGO-
GO, constarão de provas objetivas de múltipla escolha e redação. A prova objetiva será constituída de 20(vinte) questões 
de Língua Portuguesa, valendo 04(quatro) pontos cada, uma redação que valerá 20 (vinte) pontos e 30(trinta) questões 
de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 05(cinco) pontos cada. 

7.7.1 - A nota da prova de Língua Portuguesa para os cargos de Professor: Ma.PB – ARTES, Ma.PB – CIÊNCIAS, 
Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA, Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MATEMÁTICA 
e Ma.PP - PEDAGOGO será a somatória da Prova Objetiva de Língua Portuguesa mais a Redação.

7.8- As provas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos dos cargos mencionados no item anterior são elimina-
tórias.

7.8.1 – Critérios para a correção da redação para os candidatos aos cargos de Professor: Ma.PB – ARTES, Ma.PB – CI-
ÊNCIAS, Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA, Ma.PB - GEOGRAFIA, Ma.PB - HISTÓRIA, Ma.PB – INGLÊS, Ma.PB – MA-
TEMÁTICA e Ma.PP - PEDAGOGO - A não obediência ao tipo de texto determinado (dissertação), implicará perda total 
de pontos na redação. 

- A não obediência ao número de linhas estipulado (mínimo 15 e máximo 20) implica perda de 2,5(dois e meio) pontos 
na redação.

- O candidato que usar o tema como título de sua redação, perderá 2(dois) pontos. 

- O candidato deverá produzir um texto, dentro da modalidade culta da língua, observando perfeita coesão, coerência e 
obedecendo às normas de concordância, regência, pontuação, ortografia e acentuação. 

O critério adotado para a distribuição de pontos será o seguinte: concordância : 2– regência : 2 – pontuação : 2– ortografia 
e acentuação : 2– título correto : 2– coerência : 2,5 – coesão : 2,5 – número de linhas correto : 2,5 – letra manuscrita 
legível : 2,5. Total da redação : 20 pontos.

7.8.2. Para o cargo de PROFESSOR Ma.PB – LÍNGUA PORTUGUESA, a prova constará de 50(cinquenta) questões ob-
jetivas de múltipla escolha valendo 05(cinco) pontos cada e uma redação, valendo 100 (cem) pontos.

7.8.2.1- A prova de Língua Portuguesa e a Redação são eliminatórias.

7.8.3 – Critérios para a correção da redação do PROFESSOR Ma.PB – LÍNGUA PORTUGUESA, obedecem aos mesmos 
critérios do item 7.7.1. 

7.9 - As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de resposta para cada 
questão, sendo: A, B, C e D, com base nos conteúdos programáticos (ANEXO II).
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7.9.1- Os candidatos interessados em apresentar títulos deverão anexa-los no sistema de inscrição, durante o período de 
inscrição, conforme item 8 e seguintes do edital. 

7.10 - As provas para os cargos de Nível Superior: (ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, 
FARMACÊUTICO, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA e MÉDICO CLÍNI-
CO GERAL 24h SEMANAIS) constarão de 02 (duas) disciplinas eliminatórias: Língua Portuguesa 20(vinte) questões va-
lendo 05(cinco) pontos cada e 30(trinta) questões de Conhecimentos Específicos na área de atuação profissional valendo 
05(cinco) pontos cada.

7.11 - As provas para os cargos de Nível Superior: (ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO FLORESTAL, EN-
GENHEIRO CIVIL, BIÓLOGO, CONTADOR, CONTADOR (SAAE), QUÍMICO (SAAE), ARQUITETO E URBANISTA, 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO e AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO) constarão de 02 (duas) dis-
ciplinas eliminatórias: Língua Portuguesa 20(vinte) questões valendo 05(cinco) pontos cada e 25(vinte e cinco) questões 
de Conhecimentos Específicos na área de atuação profissional valendo 05(cinco) pontos cada e 05(cinco) questões de 
Conhecimentos básicos de Informática, valendo 05(cinco) pontos cada.

7.11.1 - A nota da prova de Conhecimentos Específicos para os cargos de (ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO 
FLORESTAL, ENGENHEIRO CIVIL, BIÓLOGO, CONTADOR, CONTADOR (SAAE), QUÍMICO (SAAE), ARQUITETO E 
URBANISTA, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO e AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO) será a soma-
tória da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos 25(vinte e cinco) questões, mais a Prova de Conhecimentos Básicos 
de Informática 05(cinco) questões, totalizando 150(cento e cinquenta) pontos.

7.12 – As provas objetivas (escritas) serão avaliadas de acordo com os itens que as especificam, tendo duração de 4h(-
quatro) horas. 

7.13 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que não alcançar 50% (cinquenta por cento) de acerto em cada 
disciplina/prova.

7.14– Será atribuída nota zero as questões da prova objetiva que contenham mais de uma resposta assinaladas, emendas 
e/ou rasuras, às questões que não forem transcritas do caderno de provas para o cartão-resposta, bem como aquelas que 
não forem assinaladas com caneta esferográfica azul ou preta, no cartão-resposta.

7.15- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido e munido 
de documentação hábil. 

7.16 - Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, importando a ausência ou o atraso do candidato na sua ex-
clusão do concurso, seja qual for o motivo alegado.

7.17 - Na realização das provas não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão.

7.17.1 - Comunicar-se com os demais candidatos ou terceiros estranhos ao Concurso, bem como consultar livros, aposti-
las ou apontamentos, legislação anotada ou comentada, nem usar máquinas de calcular ou outros aparelhos eletrônicos.

7.17.2- Ausentar-se do recinto das provas, a não ser em casos especiais e acompanhados por um fiscal.

7.18 - As provas serão realizadas em data, local e horários antecipadamente determinados, com publicidade formal de 
sua divulgação. 

7.19 - No sítio www.fest.org.br, o candidato poderá visualizar o local, horário e sala onde prestará prova após o dia 
09/05/2016.

7.20- Será excluído do Concurso o candidato que lançar mão de meios ilícitos para execução das provas.

7.20.1- Será considerado faltoso e eliminado do concurso o candidato que deixar de assinar a lista de presença ou não 
devolver o cartão de resposta aos fiscais de sala devidamente assinado.



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 65

7.21 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pela imprensa nos jornais de grande circulação e nos de-
mais meios de comunicação, as publicações referentes a este certame público e, principalmente, no site www.fest.org.br.

7.22 - Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir serão adotados:

a) Os candidatos só poderão ter acesso à sala de provas após apresentarem documento de identidade com foto, deixan-
do-o sobre a carteira.

b) Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da 
fiscalização.

c) somente após decorrida 01(uma) hora do inicio da prova, o candidato poderá retirar-se da sala e a partir de 2(duas) 
horas poderá levar o caderno de questões da prova.

d) Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após lan-
çarem em Ata de suas respectivas assinaturas.

e) Deverá ser informado a todos os candidatos da sala, caso haja algum dos presentes com a necessidade especial de 
utilização de aparelhos auditivos.

7.23 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com prudente antecedência, munido do Cartão 
de Inscrição e do Documento de Identidade (original), caneta esferográfica azul ou preta.

7.23.1 - Somente será admitido na sala de provas, o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido, com 
tolerância máxima de 10 (dez) minutos após o sinal para início das provas, munido de documentação hábil para sua iden-
tificação.

7.24 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

7.25 - Será eliminado do Concurso Publico o candidato que:

a) Não comparecer a prova objetiva e a prova prática (de trânsito).

b) Chegar ao local após o fechamento dos portões ou comparecer para a realização da prova em local diferente do desig-
nado.

c) Durante as provas escritas não serão permitidas comunicação entre os candidatos, consulta de livros, folhetos revistas 
ou similar, a utilização de aparelhos eletrônicos, máquinas calculadoras e aparelho reprodutor de som. Qualquer infração 
ao estabelecido eliminará o candidato do Concurso Público.

d) Deixar de assinar a lista de presença, e/ou o cartão resposta.

e) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.

f) Desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que perturbar a ordem e tranquilidade necessária à re-
alização da prova.

g) Descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova.

h) Não realizar a prova ou ausentar-se da sala quando não autorizado.

i) Não devolver o cartão de resposta da Prova Objetiva.

j) Não atender às determinações do presente Edital e de seus anexos.

7.26 - DAS PROVAS DISCURSIVA E OBJETIVA PARA PROCURADOR MUNICIPAL

7.26.1 - Prova discursiva somente para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL, de caráter eliminatório e classificatório, 
será constituída de uma peça prático-profissional que abordará o tema relacionado aos conhecimentos específicos do car-
go, previsto no ANEXO II do edital, verificando a capacidade de expressão na modalidade específica do cargo, a escrita 
e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.
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7.26.1.1 - A prova escrita discursiva deverá ter 4h de duração. 

7.26.1.2 - Quando da realização das provas discursiva e objetiva, não haverá consulta a quaisquer fontes ou meios para 
auxílio na elaboração do parecer ou da peça judicial. 

7.26.1.3 - Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva, em número cor-
respondente a 15 (quinze) vezes o número de vagas para o cargo, respeitados os empates na última posição. 

7.26.1.4 – Os candidatos que não tiverem sua prova discursiva corrigida serão eliminados e não terão classificação alguma 
no Concurso Público.

7.26.1.5 – Critérios de avaliação da prova escrita discursiva para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL.

7.26.1.5.1 - Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, paragrafação, estrutura-
ção de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias: 20 (vinte) pontos. 

7.26.1.5.2 - Aspectos técnicos e pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao 
conteúdo programático, adequação e correção dos aspectos e requisitos processuais e argumentação jurídica pertinente: 
55 (cinquenta e cinco) pontos. Total de pontos da prova discursiva: 75 (setenta e cinco) pontos.

7.26.1.5.3 – A prova escrita discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, será avaliada de 0 (zero) a 75(setenta e 
cinco) pontos, sendo julgado aprovado o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento no total da 
prova e eliminado o candidato que obtiver menos de 50% de aproveitamento. 

7.26.2 - A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de conhecimentos específicos do cargo, 
previsto no ANEXO II do edital, para os candidatos ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL e constará de 50 (cinquen-
ta) questões de Conhecimentos Específicos do cargo valendo 0,5(meio) ponto cada.

7.26.3 – O candidato ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL interessado em apresentar títulos deverá anexar no sis-
tema de inscrição, durante o período de inscrição, conforme item 8 e seguintes do edital. 

7.26.4 - O tempo de duração das provas escritas objetivas e discursivas para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL 
será de 4h (quatro horas).

8 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DOS TÍTULOS 

8.1 - As provas escritas serão avaliadas segundo critérios específicos de cada cargo, sendo julgado classificado o candida-
to que obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais em todas as provas e, consequentemente, eliminado o candidato que 
obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) em qualquer uma das provas.

8.2 - Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 
que legíveis.

8.3 - A divulgação dos Gabaritos Provisórios das Provas Objetivas em todos os níveis e o padrão de respostas da prova 
discursiva serão feitas a partir das 12 (doze) horas do dia 16 de maio de 2016 no sítio: www.fest.org.br

8.4 – A Prova de Títulos, que tem caráter classificatório para todos os candidatos, não implicará em demérito a sua não 
apresentação.

8.4.1 - O candidato deverá anexar as cópias digitalizadas dos Títulos no sistema de inscrição durante o período das ins-
crições.
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8.4.2 – Os documentos deverão ser anexados frente e verso.

8.4.3 – As informações prestadas na entrega dos Títulos são de inteira responsabilidade dos candidatos.

8.4.4 – Somente serão aceitos as informações enviadas até a data do término das inscrições.

8.4.5 – Somente serão consideradas as modalidades de títulos: 

I - Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Doutorado.

II- Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Mestrado, (strictu sensu).

III- Curso de pós-graduação na área específica do cargo (mínimo de 360 horas/aula) (lato

sensu) Especialização. 

8.4.6– Os documentos somente serão avaliados se expedidos por instituições oficiais ou reconhecidas nos termos da le-
gislação vigente. 

8.4.7 – O valor máximo atribuídos na Prova de Títulos será de 10(dez) pontos.

8.4.8- Pontuação atribuída aos Títulos:

I - Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Doutorado, 05 (cinco) 

Pontos.

II - Curso de pós-graduação na área específica do cargo no nível de Mestrado, (strictu

sensu) 03 (três) pontos.

III- Curso de pós-graduação na área específica do cargo (mínimo de 360 horas/aula) (lato

sensu) Especialização - 01(um) ponto por certificado, podendo ser considerado até 02

títulos pós-graduação.

8.4.9- Não será atribuída pontuação aos títulos excedentes em cada classificação.

8.4.10- Os pontos atribuídos aos Títulos serão acrescidos ao resultado da pontuação das provas escritas do candidato, 
para sua classificação final.

8.4.11- Terão os títulos avaliados os candidatos aprovados e classificados em até 03(três) vezes a quantidade de vagas ou 
no mínimo 10(dez) primeiros candidatos de cada cargo. 

9 - DO DESEMPATE POR IGUALDADE DE PONTUAÇÃO

9.1- Em caso de igualdade de pontuação final, terá preferência o candidato que:

9.1.1– Para o cargo de nível superior, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova específica do cargo.

9.1.2- Persistindo o empate, o candidato de maior idade.

9.1.3- Para o nível de Ensino Médio, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova Língua Portuguesa.

9.1.3.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.
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9.1.4 - Para os cargos de nível Técnico, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova específica do cargo.

9.1.4.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.

9.1.5 - Para o nível de Ensino Fundamental Completo, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova de Língua 
Portuguesa.

9.1.5.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.

9.1.6 – Para o nível de Ensino Fundamental Incompleto, o candidato que obtiver maior número de pontos na prova Língua 
Portuguesa.

9.1.6.1- Persistindo ainda o empate, o candidato de maior idade.

9.2 - Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da pontuação final.

9.3- Após a conclusão da avaliação das provas e dos Títulos, os resultados serão publicados nos sítios www.fest.org.br., 
que poderá ser baixado pelos interessados, com os nomes e números de inscrições dos candidatos classificados.

10 - DO PROGRAMA DAS PROVAS:

10.1 - O programa de Língua Portuguesa e Matemática todos os cargos nos níveis: Fundamental Incompleto, Fundamental 
Completo, Ensino Médio, Cursos Técnicos e os programas de Língua Portuguesa e as Específicas para os cargos de nível 
superior constam no Anexo II do presente Edital.

10.2 - O programa e os conteúdos das disciplinas/matérias para as provas objetivas em todos os níveis serão disponibi-
lizados no sítio: www.fest.org.br

10.3 – Critérios para avaliação das provas de trânsito: 

10.3.1 – Será aprovado o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos em faltas na prova prá-
tica, transformados em notas variáveis de zero a cem.

10.3.2 –. A prova prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS será efetuado em máquina fornecida pela Prefeitu-
ra Municipal de São Domingos do Norte, resultando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando, desta forma, a capacidade 
prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, conforme critérios preestabelecidos.

11 - DOS RECURSOS:

11.1– Caberá recurso:

11.1.1 - Do indeferimento e impedimento das inscrições, no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir do encerramento 
das inscrições.

11.1.2 - Pelo candidato que se achar prejudicado na Prova Escrita do Concurso e na Publicação dos Gabaritos, devendo 
estar fundamentado, contendo argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente 
a cada questão, com seus dados de identificação e com data de postagem até o dia 18/05/2016.

11.1.2.1 - O recurso contra a formulação da Prova Escrita somente será conhecido para efeito de julgamento, quando se 
fundamentar em “má formulação da questão” ou “impertinência de seu conteúdo.”



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 69

11.1.2.1.1 - Considera-se mal formulada a questão que comportar mais de uma resposta certa ou que tenha incidido em 
erro grosseiro.

11.1.2.1.2 - Considera-se impertinente a questão que extrapolar o conteúdo programático.

11.1.2.2 – O recurso contra a publicação dos gabaritos, para efeitos de julgamento, deverá atender ao disposto no item 
11.1.2.

11.1.3 – O recurso deverá ser postado via internet para a FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, 
para a devida avaliação, no sítio www.fest.org.br.

11.1.3.1 – Somente serão aceitos recursos enviados via internet com a data de postagem até o dia 18/05/2016 devendo 
estar fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com bibliografia, referente a cada questão.

11.1.3.2 - Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão indeferidos.

11.1.3.3 – Não serão considerados os recursos apresentados por qualquer outra forma, sem o preenchimento do formu-
lário conforme o Anexo V e fora da data determinada. 

11.1.4 - A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, razão pela qual 
não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da 
Banca Examinadora.

11.2 – As respostas dos recursos impetrados pelos candidatos do concurso serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.fest.org.br, antes da divulgação dos resultados finais, não sendo encaminhadas respostas individuais. 

11.3 - Os pontos correspondentes à anulação de questão das provas objetivas, por força do julgamento dos recursos, 
serão atribuídos a todos os candidatos.

12 -REQUISITOS PARA POSSE DO CARGO:

12.1- Para a posse no cargo o candidato classificado e convocado por edital deverá apresentar os documentos das con-
dições do item 02 (DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES), atender às exigências da legislação do Município de São 
Domingos do Norte - ES (Estatutos e Plano de Carreiras), bem como ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental 
e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício do cargo.

12.2- O documento comprobatório da escolaridade exigida que o habilitou neste Concurso, bem como os demais, deverão 
ser entregues no original ou cópia reprográficas autenticadas, para serem visados pelo funcionário competente.

12.2.1 - O candidato classificado em profissão regulamentada deverá comprovar a inscrição e regularidade no órgão de 
classe, quando exigível pelo mesmo.

12.3- Os candidatos classificados em cargos de profissão regulamentada estarão obrigados ao cumprimento da carga ho-
rária de sua respectiva profissão.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1- Os cargos discriminados neste Edital, após a homologação definitiva dos classificados, serão preenchidos gradati-
vamente de acordo com a necessidade do Serviço Público Municipal, observada a legislação vigente, obedecendo às dis-
ponibilidades orçamentárias e financeiras do Município e a conveniência da Administração, de conformidade com a ordem 
decrescente da classificação definitiva.
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13.2- Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas atividades descritas nas 
leis de sua criação, nos órgãos ou setores desta municipalidade, de acordo com a necessidade, lotação e horários determi-
nados pela Administração. As leis anteriormente citadas poderão ser acessadas nos sites: www.cmsdn.es.gov.br e www. 
http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br.

13.2.1-A lotação inicial dos cargos do Grupo Magistério será determinada pela Administração Municipal, respeitada a lis-
tagem de classificação final dos candidatos aprovados.

13.2.2-Não havendo número de horas/aulas suficientes para completar a carga horária semanal em uma Unidade de En-
sino, esta será complementada nas demais unidades, a critério da Administração Municipal.

13.3- A inexatidão das afirmativas ou irregularidade dos documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o 
candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

13.4- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das presentes instruções e nas demais normas 
legais pertinentes.

13.5- O Prazo de validade do presente Concurso será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua homologação, 
prorrogável uma vez pelo mesmo período.

13.6- No prazo de 02 (dois) anos contados da publicação do Edital dos resultados obtidos, o Prefeito Municipal determinará 
a incineração das provas escritas, dos gabaritos e demais documentos, lavrando-se no ato, o termo próprio, assinado por 
Comissão especialmente designada para este fim.

13.7- Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado deste concurso, apresentado pela Comissão de Coordena-
ção e Acompanhamento do Concurso.

13.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, mediante provocação da Comissão de Coordenação e 
Acompanhamento do Concurso.

São Domingos do Norte, 21 de março de 2016.

Claudio Heleno Comper
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal 

ANEXO I

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

EDITAL Nº 001/2015
(previsão)

Data/ Período Atividade

24/03/ a 25/04/2016 Período de Inscrição

29/03/2016 Data limite para pedido de isenção de taxa de inscrição.

08/04/2016 Publicação de Julgamento dos Pedidos de Isenção de Taxa de Inscrição nos sítios especificados.

26/04/2016 Data limite para o recolhimento da taxa de inscrição.

03/05/2016 Quantitativo de inscrições de candidatos.

09/05/2016 Liberação do cartão de inscrição.
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09/05/2016 Liberação do cartão de inscrição do candidato isento de taxa

09/05/2016 Publicação de convocação para a realização das provas objetivas

09/05/2016 Visualização do local, horário e sala onde prestará prova

15/05/2016 Realização das Provas Objetivas.

16/05/2016 Publicação dos gabaritos provisórios

Até 18/05/2016 Prazo recursal das Provas Objetivas e Gabaritos

30/05/2016 Respostas dos recursos e publicação dos gabaritos oficiais

03/06/2016 Publicação da relação dos candidatos do Grupo Magistério e Procurador Municipal habilitados 
para Prova de títulos (2ª fase). 

03/06/2016 Convocação e dos motoristas e operadores de máquinas aprovados para realização de Provas 
Práticas. 

12/06/2016 Provas Práticas para Motorista de Veículo Leve CNH “C”, Pesado CNH “D” e Operadores de 
Máquinas

16/06/2016 Publicação do resultado da Prova de Títulos e das Provas Práticas.

20/06/2016 Publicação dos Resultados Finais (todos os cargos)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Até 4ª série)

(Ajudante (SAAE), Trabalhador Braçal, Coveiro e Motorista) 

LÍNGUA PORTUGUESA

I- Interpretação de textos. II- Encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiato. III- Encontros consonantais: dígrafos. IV- 
Divisão silábica. V- Tonicidade. VI- Acentuação gráfica. VII- Ortografia.

MATEMÁTICA

I- Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; II- 
Expressões Numéricas; IV- Regras de Três Simples; V- Percentagens; VI- Unidades de Comprimento.

CONHECIMENTOS GERAIS

Brasil: regiões, estados, capitais. Dados do senso 2010 referente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de São 
Domingos do Norte. Aspectos históricos, geográficos e políticos do Município de São Domingos do Norte e do Estado do 
Espírito Santo. Assuntos ligados às atualidades nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, 
Ambiental, Esportiva, Artística e Social. Conhecimentos Gerais (históricos, geográficos e políticos) do Município, Estado e 
no Brasil (História, geografia e atualidades). Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões atuais. Coti-
diano Brasileiro e Violência. Noções básicas sobre o País, o Estado e o Município..

FUNDAMENTAL COMPLETO

(Zelador, Servente, Cuidador Social, Pedreiro, Auxiliar de Mecânica e Operador de Máquinas)

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Sinônimos 
e antônimos.

Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão 
de gênero, grau e número. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência.

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.
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MATEMÁTICA

Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação; - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Expressões Numéricas; - Regras de 
Três Simples; - Equações do 1º Grau e Problemas de 1º Grau; - Percentagens; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de 
Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

CONHECIMENTOS GERAIS

01 – Brasil Colônia. 02 – Capitanias Hereditárias: a) mineração; b) a economia açucareira; c) a escravidão indígena e a 
negra africana. 03) Independência do Brasil. 04) Expansão Marítima Européia e a Conquista da América. 05) Primeira 
Guerra Mundial. 06) Revolução Industrial. 07) Revolução Francesa. 08) Pontos Cardeais, Coordenadas Geográficas; As 
Zonas da Terra; A Localização do Brasil; 09) O Sistema Solar; os principais movimentos da Terra; Formação e Estrutura 
da Terra; As rochas e os minerais. 10) O relevo Terrestres; Agentes internos e externos do relevo. 11) Oceanos e Mares;

Hidrografia brasileira; Atmosfera e climas; Paisagens, Vegetais. 12) Pressão atmosférica e ventos; o tempo e o clima. 13) 
Geografia do Brasil: as cinco regiões geoeconômicas do Brasil nos seus aspectos físicos, econômicos, políticos e sociais. 
14) América Anglo- Saxônica e Latina: todos os aspectos; Globalização da Economia. 15) o Espírito Santo: aspectos natu-
rais, ecológicos, econômicos e sociais. a) Localização e aspectos naturais: relevo, clima, hidrografia, litoral e vegetação. b) 
Aspectos Sociais e Ecológicos: Urbanização; a Região Metropolitana, o Prodespol; Problemas sociais. C) Perfil econômico: 
principais centros produtivos, estrutura fundiária, agricultura; pecuária; exploração mineral; indústria; transportes; tu-
rismo e energia. ATUALIDADES: Assuntos contemporâneos relacionados à atividade empresarial, às políticas sociais, à 
saúde pública, ao desenvolvimento, ao desemprego, às políticas regionais, à igualdade social, à educação, à preservação 
ambiental, à tecnologia e à economia. O cotidiano brasileiro. - História e geografia do município: origem histórica, evolu-
ção política, características sociais locais, fatos particulares do município e folclore, relevo, vegetação, hidrografia, clima, 
economia e política do município. 

ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS

(Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Mecânico, Eletricista, Almoxarife, Auxiliar de Se-
cretaria Escolar, Auxiliar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Assistente Administrati-
vo, Agente Fiscal Ambiental, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, Técnico em Informática, Técnico em Segurança 
do Trabalho, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Edificações).

PORTUGUÊS

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

MATEMÁTICA

- Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; 
Divisão; Potenciação; Radiciação; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de 
Massa; - Regra de Três (Simples e Composta); - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Funções do 1º Grau 
e do 2º Grau; - Percentagens; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas; Triângulos; Quadrados; Hexágonos - Geometria Es-
pacial: Noções de Figuras Espaciais; - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; - Equações Exponenciais; - Logarit-
mos; - Matrizes e Determinantes; - Trigonometria: Aplicações ;de Seno; Cosseno e Tangente; Juros Simples e Compostos

CONHECIMENTOS GERAIS

Brasil Colônia:a) Expansão européia; b) Administração da colônia; c) Ciclo do açúcar; d) Expansão e ocupação do territó-
rio; e) Ciclo do ouro; f) Rebeliões nativistas e separatistas; g) O período Joanino e a independência do Brasil; 02) O Im-
pério; a) Primeiro Reinado; b) Período Regencial; c) Segundo Reinado; 03) A República:a) Republica Velha; b) Era Vargas; 
c) Redemocratização; d) Ditadura Militar; e) Nova República. 04) A produção do espaço mundial. Suas transformações, 
sua estrutura e suas particularidades. a) A importância do processo de industrialização do mundo contemporâneo. b) A 
atividade agrária. Estrutura fundiária; transformações recentes no campo; organização da produção; relações do trabalho. 
c) As transformações na divisão territorial-internacional do trabalho e a atual regionalização do mundo.; d) O mundo atual. 
Disparidades regionais e mundiais; processo de industrialização: transformações nas relações cidade-campo; o proces-
so de urbanização e sua distribuição; espacial (redes e hierarquias, metropolização e macrocefalia urbana; a estrutura 
interna das cidades e os problemas urbanos); população (crescimento, distribuição, condições de vida e de trabalho); 
circulação e distribuição de capitais, mercadorias, pessoas e idéias. Transformações recentes. Organizações internacionais 
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e relações regionais e mundiais. As economias tradicionais: processos de permanência ou de incorporação às economias 
modernas. 05) A relação sociedade x natureza no mundo contemporâneo.a) A dinâmica da natureza e seu significado 
para as sociedades. A formação e a instabilidade da superfície terrestre; a inter-relação entre os diversos elementos da 
natureza: gênese, evolução e transformação do relevo terrestre e a ação antrópica do modelado terrestre; os grandes 
ecossistemas terrestres e suas formas de apropriação pela sociedade; as águas oceânicas e continentais, sua importância 
econômica e geopolítica. b) A questão ambiental. Meio-ambiente, ecossistema e equilíbrio ecológico; os principais recur-
sos naturais, sua distribuição espacial e as conseqüências econômicas e geopolíticas de sua exploração; os desequilíbrios 
ambientais e suas conseqüências nos grandes ecossistemas mundiais e nas sociedades contemporâneas; políticas am-
bientais. 06) Processo de ocupação e valorização territorial do Brasil. Apropriação e produção do espaço. a) O Brasil atua 
nas suas desigualdades a sua inserção no mundo. b) Regionalização do Brasil; a desigual produção do espaço; o papel do 
Estado nas políticas territoriais; a atuação do capital nacional e internacional. c) A atividade agrária. Estrutura fundiária; 
transformações recentes no campo; organização da produção; relações do trabalho. d) O processo de industrialização; 
relações de interdependência e complementaridade relação cidade-campo; o processo de urbanização e sua distribuição 
espacial (redes e hierarquias, metropolização e macrocefalia urbana, a estrutura interna das cidades e os problemas ur-
banos); população (crescimento, distribuição, condições de vida e de trabalho); circulação e distribuição de capitais, mer-
cadorias, pessoas e idéias. Transformações recentes. 07) O Espírito Santo: aspectos naturais, ecológicos, econômicos e 
sociais. a) Localização e aspectos naturais: relevo, clima, hidrografia, litoral e vegetação. b) Aspectos Sociais e Ecológicos: 
Urbanização; a Região Metropolitana; O Prodespol; Problemas Sociais. c) Perfil Econômico: Principais Centros Produtivos; 
Estrutura Fundiária; Agricultura; Pecuária; Exploração Mineral; Indústria; Transportes; Turismo e Energia. Noções Básicas 
de Informática. ATUALIDADES: Assuntos contemporâneos relacionados à atividade empresarial, às políticas sociais, à 
saúde pública, ao desenvolvimento, ao desemprego, às políticas regionais, à igualdade social, à educação, à preservação 
ambiental, à tecnologia e à economia. O cotidiano brasileiro. - História e geografia do município: origem histórica, evolu-
ção política, características sociais locais, fatos particulares do município e folclore, relevo, vegetação, hidrografia, clima, 
economia e política do município. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA OS CURSOS DO ENSINO MÉDIO

(Mecânico, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Es-
colar, Auxiliar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, 
Assistente Administrativo, Agente Fiscal Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Agrícola, 
Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

TÉCNICO AGRÍCOLA (Específica)

Principais culturas, horticulturas e fruticulturas: práticas culturais; manejo e irrigação; sistema de produção; produtivi-
dade; controle de pragas e doenças; legislação pertinente a defensivos agrícolas; análise do solo, calagem e adubação. 
Bovinocultura: sanidade animal; manejo do rebanho leiteiro; principais doenças. Alimentos e alimentação: Características 
e formas de fornecimento da alimentação; concentrados protéicos, balanceamento e misturas de concentrados.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Específica)

Software Básico: Definição, tipos de software, funções, características, instalação e solução de problemas. Configuração 
e utilização dos sistemas operacionais MS-Windows XP Profissional, MS-Windows, Server e Linux. 2. Aplicativos: Conhe-
cimentos na ferramenta Microsoft Office Professional (Word, Excel, Power Point e Access). Hardware: Fundamentos, con-
ceitos, características, identificação, funções e funcionamento dos componentes de um computador. Instalação, upgrade, 
manutenção e solução de problemas. Placa mãe, memória, processador, unidades de entrada e ou/ saída. Monitor de 
vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e laser; Unidade de DVD-ROM, DVD-R/RW, CD-ROM E CD-R/RW. Unida-
de de disco flexível, flash-disk, pen drive, unidade de disco rígido HD, mouse, fax-modem, tecnologia e dispositivos USB, 
placa de rede, placa de vídeo, placa de fax-modem. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática. 
Microcomputadores, impressoras, monitores e estabilizadores. Configuração de placas de rede em estação de trabalho 
(endereçamento IP estático e dinâmico). Instalação e configuração de impressoras local e em rede. Configuração de clien-
te de proxy em navegadores LTSP. Configuração de cliente. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Específica)

Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas Enfermagem médico-cirúrgica Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis Ações de vigilância epidemiológica e imunização Assistência de enfermagem em doenças crônicas dege-
nerativas: diabetes e hipertensão Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central de material Enfermagem mater-
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no-infantil Atendimento de enfermagem à saúde da mulher Planejamento familiar Pré-natal, parto e puerpério Climatério 
prevenção do câncer cérvico - uterino Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes Cuidados com o recém-nasci-
do, aleitamento materno Crescimento e desenvolvimento Doenças mais freqüentes na infância Principais riscos de saúde 
na adolescência Enfermagem em urgência Primeiros socorros Assistência de enfermagem ao paciente na UTI Noções de 
administração Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional Deontologia em enfermagem.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE (Específica)

CONTABILIDADE GERAL: Conceitos básicos – Patrimônio, débito, crédito. Método das Partidas Dobradas. Escrituração. 
Erros de escrituração e correção. Classificação das contas. Função e estrutura das contas. Provisões. Orçamentos. Levan-
tamento de balancetes. Encerramento de exercício. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Livros fiscais e comerciais. 
Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Equação fundamental do patrimônio. Fatos contábeis e as 
respectivas variações patrimoniais. Contas: patrimoniais e de resultado. Conceito de despesas, receitas e resultado. O Ba-
lanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. Orçamento 
– conteúdo e forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Créditos adicionais. Controle da execução orçamentá-
ria. Receita e despesas públicas: conceitos e estágios. Receita e despesa extra-orçamentária. Escrituração. Apuração do 
resultado financeiro e econômico. Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços. 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Conceitos básicos: Análise horizontal e vertical das demonstrações con-
tábeis. Análise por quocientes. Análise da situação financeira. Análise da situação econômica. Análise da estrutura patri-
monial. Interpretação dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Específica)

Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utili-
zadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de materiais, elementos 
construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, 
Fachadas, Planta de Cobertura; Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Projeto e execução de instalações pre-
diais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas, Ar Condicionado. Estruturas – Desenho de 
estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico - Significado dos termos 
usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção. Inspeção de materiais de cons-
trução.Topografia. Orçamento de obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições 
de custos, cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Resolução 
CREA 262 de 28/07/1979.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPECÍFICA)

Campanha interna na prevenção de acidentes. Elaboração de relatórios. Técnicas de inspeções , NR-2 e NR-5. Programas 
rotineiros e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de proteção, textos e ensaios (C.A). Certificados 
de aprovação. Técnicas de ensino. Análise de causas e efeitos, árvore de falhas. Análise de riscos para elaboração de nor-
mas e procedimentos. Desenho técnico e sistemas de comunicação. Sistemas de comunicação verbal e visual das normas 
e procedimentos. Sistemas de inspeções rotineiras de equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com 
análise de causas e tendências quantitativas. Programas de urgências. Sistemas de assessoria às CIPAS, NR-%. Análise 
preliminar de riscos.

PROFESSOR – Ma.PA 

PORTUGUES – Professor Ma.PA

–Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação Obs. 
Nas questões de Língua Portuguesa serão cobrados as regras da nova ortografia. 

MATEMÁTICA – Professor Ma.PA

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 75

Professor Ma.PA – SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS)

Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; Tendências peda-
gógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: Princípios e fins da Educação 
Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos 
e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para 
elaboração). 4 -Avaliação: Concepção; Abrangência; Formas. Instrumentos; 5 - Conteúdos específicos: PCNs de 1ª à 4ª 
série; Inclusão escolar; dificuldade de aprendizagem; Atendimento às Necessidades Educacionais Especiais; Educação de 
Jovens e Adultos.

Professor Ma.PA – EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS).

1- Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; Tendências pe-
dagógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: Princípios e fins da Educação 
Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos 
e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para 
elaboração). 4 -Avaliação: Concepção; Abrangência; Avaliação na Educação Infantil. 5 - Conteúdos específicos: História 
e teóricos da educação infantil. Atendimento às Necessidade Educacionais Especiais; organização do espaço e do tempo 
em escolas de educação infantil. Relação e implicações entre o cuidar e educar. A brincadeira na educação infantil. RCNIs 
(Referenciais Curriculares da Educação Infantil). Higiene e saúde em Instituições de Educação Infantil. Inclusão na Escola 
de Educação Infantil. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil .

Professor Ma.PB - LINGUA PORTUGUESA (Específico)

Conhecimentos Específicos - Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Re-
escritura de texto, respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação 
e elementos estruturais. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos 
de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e 
passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos 
e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Figuras de linguagem. Níveis de linguagem: Coloquial; Culto. Obs.: 
a interrelação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação B) Lite-
ratura Brasileira - Barroco, Arcadismo, Romantismo: poesia e prosa, Realismo-Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, 
Modernismo, Pós- Modernismo, Produção contemporânea. Obs.: Em literatura serão explorados os seguintes aspectos: 
Características das Escolas, importância no contexto histórico e Principais autores (características) e obras. 

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

PORTUGUÊS 

(Professor Ma.PP e Ma.PB: Artes, Inglês, Educação Física, Matemática, Geografia, História e Ciências): 

1). Acentuação gráfica. 2). Ortografia Oficial. 3). Concordância Verbal. 4). Concordância Nominal. 5). Regência Verbal. 6). 
Regência Nominal. 7). Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8). Reescritura de textos. 9). Estru-
turação frasal. 10). Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de 
texto(s). Obs. Nas questões de Língua Portuguesa, serão cobrados as regras da nova ortografia.

Professor Ma.PB - MATEMÁTICA (Específico)

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

PROFESSOR Ma.PB – GEOGRAFIA

GEOGRAFIA DO BRASIL: Relevo; Clima; Aspectos físicos; Solo; Hidrologia; Geologia; Vegetação; Grupos étnicos; Aspectos 
humanos; Estrutura da população; Correntes imigratórias; Extrativismo; Agropecuária; Aspectos econômicos; Fontes de 
energia; Indústria. GEOGRAFIA GERAL: Europa; América Anglo-Saxônica; América Latina; O Espaço Natural; Capitalismo 
x Socialismo; Países do Terceiro Mundo; Superpopulação relativa e o Neonaturalismo.
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Professor Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA (Específico)

A Educação Física no currículo escolar; Abordagens didático-metodológicas no ensino da Educação Física; O processo de 
ensino-aprendizagem em Educação Física; Parâmetros Curriculares Nacionais.

Professor Ma.PB - ARTES (Específico)

Tipos de desenho: memorização; observação; criativo (dirigido/livre) por montagem e decalque; molde vazado. Técni-
ca de Sombreamento: sombra própria; sombra projetada; relação fundo-imagem. Estudos das cores: cores (primá-
rias, secundárias e neutras); monocromia; policromia. Ilustração de texto: estilização; caricatura; monograma; rafe, 
leiaute e arte-final. Logotipos: composição visual; painel decorativo; outdoor em cartaz; projeção ortogonal; cortes de 
formas tridimensionais, cores com lápis de cor, cores com caneta hidrográfica, instrumentos auxiliares de desenho, cópias 
de desenho, técnica de mosaico, técnica de vitral, técnica mista, tecelagem.

Professor Ma.PB - INGLÊS (Específico)

I – TEXTO: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO; I – GRAMÁTICA: verb to be / verb there to be; present continuous tense; 
simple present tense; possessive adjectives; regular and irregular verbs/simple past tense; to stop (followed by generic 
or nfinitive); possessive pronouns; past continuous tense; personal pronouns; simple future tense; between and among; 
to be going to – future; to be going to - past; plural of nouns; the indefinitive article; numbers; dates; to do and to make; 
present perfect tense; to lie to lay; reflexive pronouns; much, many, little, few; modal verbs; the comparative degree; 
the superlative degree; irregular comparison; imperative; simple conditional; conditional perfect; conditionals; to and 
enough; prepositions; gerund and infinitive; articles; whether and if;questions tags; some, any, no and compounds; the 
passive voice; verbs with two objets; adverbs of wanner; relative pronouns; direct and reported speech; reported speech; 
additions to remarks; question words; present perfect continuous; linking words; time lauses.

Professor Ma.PB CIÊNCIAS (Específico)

01 – Método científico - Teste controlado e etapas do método. 02 – Características gerais dos seres vivos - Composi-
ção química complexa e organizada; nutrição; crescimento; metabolismo; irritabilidade; reprodução; hereditariedade; nu-
trição e evolução. 03 – Composição química da célula - Compostos inorgânicos (água e sais minerais); importância da 
água e dos sais minerais para os seres vivos - Compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas 
e ácidos nucléicos); conceito, estrutura, nomenclatura, importância e ocorrência dos compostos orgânicos. 04 – Históri-
co da citologia - Robert Hooke; teoria celular; complemento da teoria celular; teoria protoplasmática de Hertwig; lei de 
Driesch; lei de Spencer; classificação de Bizózzero para as células (lábeis, estáveis e permanentes); método de estudo da 
célula (microscópio óptico e eletrônico). 05 – Morfologia e fisiologia celular – Célula eucarionte e procarionte (princi-
pais diferenças e semelhanças); célula animal e célula vegetal (semelhanças e diferenças). 06 – Estudo da plasmalema 
- Sinônimos; estrutura ao MO e ao ME; composição química; especializações; tipos de transporte através da membrana 
celular (transporte ativo e passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose). 07 – Estudo do citoplasma de célula 
eucarionte - Aspectos físico-químicos; tixotropismo; sinônimos de protoplasma; comparação entre o citoplasma figurado 
(diferenciado) e o citoplasma fundamental; organelas citoplasmáticas (observação, estrutura e funções); citoesqueleto 
(estrutura e função); respiração celular (etapas, locais de ocorrência e rendimento energético); fermentação alcoólica e 
láctica; fotossíntese (etapas, locais de ocorrência, principais substratos e produtos. 08 – núcleo interfásico - Desco-
berta do núcleo (Robert Brown); forma; volume; distribuição; localização; quantidade de núcleos por célula; funções e 
componentes do núcleo interfásico. Cromatina sexual ou corpúsculo de Baar; cromossomos politênicos. 09 – Divisão 
celular - Importância e tipos de divisão (mitose e meiose); período interfásico e tempo de divisão. 10 – Histologia ani-
mal - Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso (morfologia, classificação, distribuição, importância e fisiologia). 
11 – Histologia vegetal – Tecidos embrionários (meristemas); tecidos de revestimento; tecidos de sustentação; tecidos 
de condução; morfologia e fisiologia. 12 – Classificação dos seres vivos – Regra internacional para a nomenclatura de 
espécie e gênero; estudo dos cinco reinos (monera, protista, fungi,methaphyta e methazoa); estudo dos vírus e doenças 
associadas a vírus, bactérias e protozoários. 13 – Anatomia e fisiologia animal comparadas - Nutrição e sistema di-
gestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular, sistema nervoso e sistema endócrino (ênfase para 
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 14 – Reprodução em invertebrados e vertebrados - Reprodução asse-
xuada e sexuada; tipos e diferenciações e classificações; gametogênese (espermatogênese e ovulogênese); fecundação, 
segmentação; mórula; blástula e gástrula; formação dos folhetos embrionários e diferenciação celular; gêmeos idênticos 
e fraternos; partenogênese; hermafroditismo. 15 – Sistema reprodutivo humano (masculino e feminino) - Anatomia 
e fisiologia . 16 – Genética - Primeira e segunda leis de Mendel; test-cross; ausência de dominância; genes letais e pleio-
tropia; questões com heredogramas; gene e ambiente (norma de reação); regras básicas de probabilidade na aplicação 
em soluções de problemas; polialelia (alelos múltiplos) e herança dos grupos sanguíneos (sistema ABO, MN e fator Rh); 
interação gênica (genes complementares, epistasia ou criptomeria e herança quantitativa). 17 – Ecologia - Conceitos bá-
sicos ( população, comunidade ecossistema e biosfera); tipos de populações e comunidades; cadeias e teias alimentares; 
relações ecológicas entre os seres vivos e com o meio ambiente (protocooperação, amensalismo, esclavagismo, inquilinis-
mo, parasitismo, canibalismo... etc); ação humana nos ecossistemas (exploração, conseqüências negativas e proteção aos 
ecossistemas); formação e renovação do ecossistema; ecossistema mangue (características geofísicas, espécies animais e 
plantas); os grandes biomas brasileiros (características básicas); temas atuais (aquecimento global; efeito estufa; chuva 
ácida e camada de ozônio). 18 – Evolução - Teorias evolucionistas (Lamarck, Darwin); neodarwinismo e teoria sintéti-
ca da evolução; irradiação adaptativa; especiação; órgãos análogos e homólogos . 19 - Noções de química - Átomos; 
moléculas; substâncias puras simples e compostas; conceito de elemento químico e alotropia (variedades alotrópicas); 
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misturas e tipos de misturas; fase de uma mistura heterogênea; mistura eutética e azeotrópica; principais processos me-
cânicos e físicos de separação dos componentes de uma mistura; transformações da matéria (fenômenos físicos, químicos 
e biológicos; diferenças entre eles); mudanças de estado físico da matéria; evolução dos modelos atômicos; átomos isóto-
pos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos; classificação periódica moderna dos elementos; principais famílias; configuração 
eletrônica; propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos . 20 – Noções de Física – Mecânica (movi-
mento dos corpos; referencial; mudança de posição; deslocamento); velocidade escalar média no movimento retilíneo e 
uniforme; movimento retilíneo uniformemente variado (aceleração e equação horária); queda livre dos corpos; energia 
mecânica (energia cinética e potencial); aplicações.

Professor Ma.PB - HISTÓRIA (Específico)

1) Período Colonial: Portugal no contexto da expansão marítimo comercial européia – Colônia

Portuguesa; colônia portuguesa; consolidação colonial portuguesa. Apogeu e crise do sistema colonial brasileiro. 2) Perío-
do Imperial: O Primeiro Reinado - Período Regencial. - Segundo Reinado. 3) Período Republicano - A República da Espada 
- A República Oligárquica - A revolução de 1930 - A Era Vargas - O Regime Liberal Populista - A Ditadura Militar - A Nova 
República 4) Características gerais da história do Município 5) Características gerais do Brasil atual.

Professor Ma.PP - Conhecimentos Pedagógicos (Específico)

Desenvolvimento humano e aprendizagem: processos de desenvolvimento e aprendizagem; teorias da aprendizagem. 
Educação Inclusiva. Educação e Multiculturalismo. Didática e Prática de Ensino. Métodos e Técnicas de Ensino. História da 
Educação Brasileira Tendências Pedagógicas. Teorias do Currículo. Planejamento e Projeto Político-pedagógico. Plano de 
Ensino e Plano de Aula. A Escola como sistema e a divisão de trabalho. Estrutura e Organização da Educação Básica no 
Brasil: aspectos legais e Organizacionais. Gestão e Organização Pedagógica e Curricular da Escola. Atividades de Direção, 
Supervisão Escolar, Inspeção e Orientação Educacional. Avaliação Escolar e Institucional. Parâmetros Curriculares Nacio-
nais e Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Financiamento da Educação: Fundeb. Educação de 
Jovens e Adultos. Lei Nº. 9.394/96 (LDB) e Constituição Federal Constituição Federal (Capítulo III, Seção I: Da Educação) 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Obs. A prova terá enfoque maior conforme a área de atuação do cargo.

NÍVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS 

(Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, 
Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Contador (SAAE), Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral (24 h), Médico Veterinário, Nutricio-
nista, Psicólogo e Químico (SAAE).

1) Acentuação gráfica. 2) Ortografia Oficial. 3) Concordância Verbal. 4) Concordância Nominal. 5) Regência Verbal. 6) Re-
gência Nominal. 7) Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8) Reescritura de textos. 9) Estruturação 
frasal. 10) Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(Arquiteto e Urbanista, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, Biólogo, Contador, 
Contador (SAAE), Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal e Químico (SAAE)).

- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

ASSISTENTE SOCIAL (Específico)

O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de Criação dos Conse-
lhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente social; A prática do Serviço Social: referência 
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teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comuni-
dades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS- SUAS(sistema único da assistência social) e o Código de ética do As-
sistente social; Planejamento Social; Ética Profissional; Administração e Supervisão em Serviço Social. Desenvolvimento 
de comunidade: a ação do serviço social junto com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. A 
questão da relação teoria-prática no Serviço Social. As práticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social; Servi-
ço Social na Educação: O papel do Serviço Social na Organização Escolar. A assistência enquanto espaço de planejamento 
social. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos.

PROCURADOR MUNICIPAL (Específico)

DIREITO ADMINISTRATIVO 1. Conceito, objeto e fontes do direito administrativo; 2. Princípios direito administrativos; 
3.Organização administrativa; 4. Atos administrativos; 5. Serviços Públicos; 6. poder de polícia; 7. Intervenção do Esta-
do na propriedade; 8. Servidores Públicos; 9. Contratos Administrativos; 10. Licitações; 11. Controle da Administração 
Pública; 12. Responsabilidade Civil do Estado e da administração; 13. Bens públicos. 14. Atuação do estado no domínio 
econômico; 15. Prescrição e decadência. DIREITO CONSTITUCIONAL 1. Constituição: conceito; origem; conteúdo; es-
trutura e classificação; supremacia da Constituição; princípios constitucionais; interpretação das normas constitucionais; 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; histórico das Constituições brasileiras. 2. Princípios Fundamentais 
da Constituição Brasileira; 3. Dos direitos e garantias Fundamentais; 4. Controle de Constitucionalidade; 5. Da organi-
zação do Estado; 6. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas; 7. Normas constitucionais e inconstitucionais; 
emenda; reforma e revisão constitucional. 8. Organização dos Poderes; 9. Da tributação e do orçamento; 10. Da ordem 
econômica e financeira; Da ordem social; DIREITO CIVIL 1. Conflito das Leis no Tempo e no Espaço; 2. Hierarquia, Vi-
gência, Revogação e Interpretação das Leis; 3. Pessoas: pessoa natural e pessoa jurídica - personalidade e capacidade. 
4. Bens: classificação. 5 .Dos fatos Jurídicos . 6.Do direito das obrigações. 7. Contratos em geral; Das várias espécies de 
contrato. 8. Responsabilidade civil. PROCESSO CIVIL. 1.Direito e processo; princípios gerais do Direito Processual Civil; 
natureza e objeto da lei processual; fontes, eficácia e interpretação do direito processual. 2. Da jurisdição e da ação. 3. 
Das partes e dos procuradores. 4. Atos processuais; 5. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. 6. Da formação, 
da suspensão e da extinção do processo; 7. Do processo e do procedimento 8. Do procedimento ordinário 9. Do processo 
nos tribunais;10. Recursos; 11. Do processo de execução: 12. Do processo cautelar; 13. Procedimentos Especiais; 14. 
Prerrogativas da Fazenda Pública. LEIS ESPECIAIS 1.Crimes contra a Ordem Tributária e Ordem Econômica. 2. Crimes 
previstos na Lei de licitação; 3. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992). DI-
REITO TRIBUTÁRIO 1.Tributo: conceito e espécies. 2.Competência Tributária; 3.Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar: princípios e imunidades; 4.Legislação Tributária; 5.Obrigação Tributária .6.Responsabilidade Tributária; 7.Crédito 
Tributário .8.Garantias e privilégios do Crédito Tributário.9.Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões 
negativas .DIREITO DO TRABALHO/ DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (CLT).1. Princípios do Direito do tra-
balho e do processo do trabalho; 2. Normas gerais e especiais de tutela de trabalho; 3. Relação de emprego; 4. Contrato 
de Trabalho; 5. . Remuneração e Salário; 7. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias, jornada de trabalho; 7. Segurança 
de medicina do trabalho; 8. Legislação especial (CLT): advogado, professor, trabalhadores da saúde, trabalho da mulher, 
greve, vale transporte; 9 . A Administração Pública e o Direito do Trabalho; 10. Organização da Justiça do Trabalho; 11. 
Processo Judiciário do trabalho; 12. Dissídios Individuais; 13. Atos processuais em geral; prescrição; interrupção e sus-
pensão da prescrição; dano moral. 14. Nulidades; 15. Audiência; 16. Comissão de Conciliação Trabalhista; 17. Ações 
especiais; 18. Sentença; 19. Recursos no Processo do Trabalho; 20. Execução; 21. Comissão de Conciliação Trabalhista.

NUTRICIONISTA (Específico)

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; nutrientes: 
definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do Ciclo Vi-
tal: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na 
infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aqui-
sição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, 
produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos 
serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; 
direção dos serviços: comando e supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrati-
vo, sanitário, econômico e financeiro; ética profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual 
e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi-quantitativo; avaliação do estado 
nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; 
avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-
-culturais; antropologia social e conduta alimentar; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. 
Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados 
nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nu-
tricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: trauma-
tismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, 
na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e 
Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técni-
co-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos 
municipais. Ética Profissional. Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância 
alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais. 
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PSICÓLOGO (Específico)

Conceitos e atuação do psicólogo; A ética do psicólogo; Teorias da Personalidade e Teorias Psicoterápicas; Abordagens: 
Centrada na Pessoa, Corporal, Psicanalítica, Existencialista, Analítica, Gestáltica, Cognitivo-comportamental, Psicodramá-
tica e Psicossomática. Teorias Psicogenéticas e do Desenvolvimento; Desenvolvimento infantil; Sexualidade infantil; Iden-
tidade e Subjetividade; Motivação e a aprendizagem; Construção do conhecimento e deficiência; A Instituição Escolar; 
Ensino e aprendizagem; Educação Especial; Infância e juventude; O trabalho em equipe multiprofissional; Transformações 
dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Psicoterapia individual; Teorias e Psicoterapia de 
grupo; Ludoterapia; Psicologia do Idoso; Psicoterapia familiar; Psicodiagnóstico: testes, diagnósticos e laudos; Psicopa-
tologia; Noções de Psicofarmacologia; Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações 
sintomáticas; Sistema único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens terapêuticas e prevenção 
primária em saúde; Elaboração de Projetos; Teorias, métodos e práticas de pesquisa; A psicologia nas diversas modali-
dades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas sociais e programas comunitários: métodos, 
objetivos, indicações e limitações. 

ENGENHEIRO CIVIL (Específico)

Elementos de Construção Civil; Construção de edifícios; Estatística; Estruturas metálicas e especiais; Alvenaria; Telhados; 
Construção geral e pesada; Administração de obras; Saneamento; Planejamento de transportes; Engenharia econômica; 
Urbanismo, ecologia e meio ambiente; Topografia; Cálculo diferencial e integral; Mecânica dos fluidos; Estradas e vias 
urbanas; Transporte; Mecânica dos solos; Instalação de obras; Pavimentação; Fundações; Pontes; Concreto Armado 
(NBR 6118 : 2003); Concreto Protendido; Teoria das estruturas; Resistência dos materiais; Construção Civil; Materiais de 
Construção; Estruturas de Madeira; Eletrotécnica; Instalações Elétricas; Hidráulica; Hidrologia; Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias; Esgoto e Sistema de Abastecimento; Código de Ética Profissional.

ARQUITETO e URBANISTA (específico)

Projeto de Arquitetura: métodos e técnicas de desenhos e projeto; programação de necessidades físicas das atividades, 
estudos de viabilidade técnico-financeira, informática aplicada à arquitetura, controle ambiental das edificações (térmico, 
acústico e luminoso). Normas técnicas Projeto de Arquitetura. Desenho de Arquitetura: Formatos, escalas, símbolos e 
convenções; Normas ABNT: representação de projetos, acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; 
Elementos básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Conhecimento de AutoCad. Projetos complementares: 
especificação de materiais e serviços, dimensionamento básico, instalações elétricas e hidrossanitárias, elevadores, ven-
tilação/ exaustão, ar-condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio. Programação, controle e fiscalização de obras: 
orçamento e composição de custos, levantamento quantitativos, planejamento e controle físicofinanceiro. Projeto de 
Urbanismo e Paisagismo: métodos e técnicas de desenho e projeto urbano e de paisagismo, noções de sistema cartográ-
fico e de geoprocessamento, dimensionamento e programação de equipamentos públicos e comunitários, sistema viário, 
sistema de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental. Legislação de Parques e Jardins. 
Planejamento urbano: uso do solo, gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos am-
bientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos), aspectos sociais e econômicos 
do planejamento. Legislação Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de ambientes históricas. Ética Pro-
fissional: Legislação referente à profissão de Arquiteto. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. Sugestões Bibliográficas: ABNT. Elaboração 
de projetos de edificações – Arquitetura – NBR 13531/1995. ABNT. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências 
a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050/1994. ABNT. Representação de projetos de arqui-
tetura – NBR 6492. As BEA. Manual de Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Editora Pini Ltda. 
2000. BENÉVOLO, Eduardo. História de la Arquictetura Moderna. Editorial Gustavo Gili S.A., 2ed., 1974 BORGES, Alberto 
de Campos. Prática de pequenas construções. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 1981. BORGES, Alberto de Cam-
pos. Topografia aplicada à engenharia civil. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 1992, 2v. CARDÃO, Celso. Técnica 
da Construção. Belo Horizonte: Edições Engenharia e Arquitetura, Concurso Público 001/2015 Página 75 de130 PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA Estado do Espírito Santo 1983, 2v. CORBELLA, Oscar. Em busca de uma 
arquitetura sustentável para os trópicos – conforto ambiental. Rio de Janeiro: Revan, 2003. DEL RIO, Vicente. Introdução 
ao Desenho Urbano no Processo de Planejamento. São Paulo: Editora Pini Ltda., 1999. FERRARI, Célson. Curso de Plane-
jamento Municipal Integrado. São Paulo: Editora Pioneira, 2 ed., 1979. BUSTOS ROMERO, Marta Adriana. A arquitetura 
bioclimática do espaço público. Brasília: EdUnB, 2001. CHING, F. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. BALDAM, Roquemar de L. Utilizando Totalmente o AutoCAD 2000. São Paulo: Editora Érica. 1997 - Manual 
do AutoCAD. LEI nº 10.257/2001 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Outras 
legislações e publicações pertinentes. Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos 
candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. CONTE-
ÚDOS DE CONHECIMENTOS DE BIÓLOGO Teorias da origem da vida. Classificação dos seres vivos. Teorias evolucionistas. 
Estrutura e composição da

ENGENHEIRO FLORESTAL (Específico)

1. Noções de ecologia e preservação ambiental. 2. Convenção sobre diversidade Biológica; 3. Ecossistemas (definição, es-
trutura, fluxo de energia, cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica e biomas). 4. Recursos naturais: 
água, ar, solo, flora e fauna. 5. O Meio Aquático (água na natureza, usos e qualidade da água, abastecimento, controle 
da poluição, preservação dos mananciais e sustentabilidade dos recursos hídricos). 6. O Meio terrestre (solos – conceito, 
formação, composição, características, poluição e remediação). 7. O Meio Atmosférico (características e composição da 
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atmosfera, principais poluentes atmosféricos, noções de meteorologia e dispersão dos poluentes). 8. Impactos ambientais 
decorrentes de atividades antrópicas em ecossistemas florestais. 9. Noções de licenciamento ambiental. 10. Educação 
ambiental. 11. Legislação ambiental aplicada à área florestal. 12. Unidades de conservação. 13. Arborização urbana. 
14. Produção de mudas florestais de espécies nativas. 15. Sementes florestais, produção e tecnologia. 16. Implantação, 
manutenção e operação de viveiros florestais. 17. Silvicultura e implantação de florestas nativas. 18. Manejo de bacias 
hidrográficas. 19. Recuperação de áreas degradadas e nascentes. 20. Plano de manejo de unidades de conservação. 21. 
Manejo de florestas nativas. Inventário florestal. 22. Estudos de impacto ambiental para área florestal e recuperação de 
áreas degradadas.

AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO (Específico)

Noções de Contabilidade Pública: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; 
Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo Or-
çamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público 
e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações 
posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa – classificação 
institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases 
da receita – previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, 
liquidação e pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa. Noções de Direito Tributário: Código Tributário 
Nacional: Disposições Gerais; Competência tributária; Impostos; Taxas; Contribuição de melhoria; Legislação Tributária; 
Obrigação tributária; Crédito tributário; Administração tributária. Noções de Direito Administrativo: Administração Pública. 
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraes-
tatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração. Intervenção do Estado na propriedade e 
no domínio econômico. Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e Sindi-
cância. Tomada de Contas Especial. Ética profissional. 

AUDITOR EM CONTROLE INTERNO (Específico)

Aspectos gerais de auditoria: normas, objetivo e controle de qualidade; Ética Profissional e Responsabilidade Legal; 
Condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria; Auditoria Interna e Externa: conceito, objetivos, 
responsabilidades, funções e atribuições; Planejamento e desenvolvimento do plano de auditoria. Programas de auditoria. 
Papéis de trabalho. Relatório de auditoria; Estratégia de auditoria, sistema de informações e controle interno; Testes de 
auditoria: substantivos, de observância, revisão analítica; Procedimentos de Auditoria: inspeção, observação, investiga-
ção, confirmação, cálculo, procedimentos Analíticos; Tipos de auditoria: auditoria de conformidade; auditoria operacional; 
auditoria de demonstrações contábeis; auditoria de sistemas financeiros; atividades de estudo e consultoria; atividades 
de detecção de fraude; Metodologias e habilidades em auditoria governamental: mensuração de desempenho e avaliação 
de programas; Governança e análise de risco. O papel da auditoria na estrutura de governança. Estrutura conceitual de 
análise de risco (COSO). Elementos de risco e controle. Aplicação da estrutura conceitual de análise de risco. Governan-
ça no setor público; Amostragem estatística: tipo de amostragem, tamanho da amostra, risco de amostragem, seleção 
da amostra, avaliação do resultado do teste; Métodos quantitativos - estatística descritiva, uso de tabelas e gráficos em 
relatório de auditoria, medidas de tendência central (média, moda e mediana) e medidas de dispersão (desvio-padrão e 
coeficiente de variação), revisão analítica; Métodos qualitativos: entrevistas, questionários e grupo focal. Técnicas de co-
leta e análise de dados e pesquisas; Uso do trabalho de outros profissionais: Auditor Independente, Auditor Interno, Espe-
cialista de Outra Área. CONHECIMENTOS DE DIREITO PÚBLICO Conceito de constituição; Classificação das constituições; 
Elementos das constituições; Controle de Constitucionalidade; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Ação Declaratória de 
Constitucionalidade; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; Constituição Federal de 1988: Preâmbulo, 
Dos Princípios Fundamentais, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Da Organização do Estado, Da Organização dos 
Poderes, do Processo Legislativo, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, da Tributação e do Orçamento, da 
Ordem Econômica e Financeira, da Ordem Social. Conceito de Direito Administrativo; Fontes do Direito Administrativo; O 
sistema administrativo brasileiro; Conceito de Estado; Elementos do Estado; Poderes do Estado, governo, administração 
pública - direta e indireta; Agentes públicos: agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes dele-
gados, agentes credenciados; Princípios básicos da administração; Poderes e deveres do administrador público; O uso e o 
abuso do poder, excesso de poder, desvio de finalidade; Omissão da Administração; Poder vinculado; Poder discricionário; 
Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de Polícia; Conceitos e requisitos do ato administrativo; 
Atributos do ato administrativo; Classificação dos atos administrativos; Espécie de atos administrativos; Motivação dos 
atos administrativos; Invalidação dos atos administrativos; Convênios e parcerias entre instituições públicas e privadas; 
Contratos administrativos; Licitação: conceito, finalidade, princípios e objeto; Dispensa de licitação; Inexigibilidade de li-
citação; Anulação da licitação; Revogação da licitação; Modalidades de licitação; Organização do Serviço Público; Normas 
Constitucionais pertinentes aos servidores públicos; Direito e Deveres do servidor público; Responsabilidades dos servido-
res públicos; Controle da Administração; Controle Administrativo; Processo Administrativo; Controle Legislativo; Controle 
Judiciário; Administração em Juízo; Organização Administrativa Brasileira; Órgãos de Assessoramento; Bens Públicos. 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA); Orçamento público: conceitos, princípios 
orçamentários, receitas e despesas orçamentárias, orçamento tradicional, orçamento-programa, objetivos da política or-
çamentária, integração entre planejamento e orçamento e ciclo orçamentário; Orçamento e Gestão das organizações do 
setor público: mensuração do desempenho e controle orçamentário; Conceituação e classificação da Receita Pública: Clas-
sificação da receita pública orçamentária por categoria econômica no Brasil. Classificação das Despesas Orçamentárias, 
segundo a finalidade, natureza e agente (classificação funcional, por estrutura programática, por natureza e institucional); 
Créditos orçamentários iniciais e adicionais; Dívida pública flutuante e fundada; Patrimônio público.
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MÉDICO VETERINÁRIO (Específico)

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de ali-
mentos; Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e 
terapêutica médico-veterinária; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Legislações sanitárias (fe-
deral e estadual); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-vete-
rinária; Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnica; Específico: Ações de vigilância 
em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicação e infecções); 
Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; 
Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS.

ENGENHEIRO AMBIENTAL (Específico)

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança aplicaveis ao cargo em específico. NOÇÕES 
DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LEGISLAÇÃO 
REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1 - Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualida-
de ambiental. 3 - Biossólidos na agricultura. 4 - Ecoeficiência. 5 - Economia ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 
7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 - Sistemas de gestão 
ambiental. 12 - Sistemas de tratamento de água e esgoto

BIÓLOGO (Específico)

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LE-
GISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1. Vírus, fungos, bactérias e protozoários de interesse 
à saúde humana: Morfologia; Ciclo de vida; Controle; 2. Invertebrados e vertebrados de interesse à saúde humana: a. 
Helmintos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle, b. Anelídeos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle, c. Artrópodes: Morfologia, 
Ciclo de vida, Controle; d. Cobras e serpentes: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; e. Roedores: Morfologia, Ciclo de vida, 
Controle; f. Animais domésticos: Morfologia, Ciclo de vida, Controle; 3. Meio ambiente: Saúde e meio ambiente, Sanea-
mento básico (ambiental); Doenças Emergentes e reemergentes; Controle de resíduos; Controles biológicos do meio; 4. 
Agenda 21: Desenvolvimento sustentável ; Proteção das condições da saúde humana; Proteção da atmosfera; 5. Vigilân-
cia sanitária: Controle de vetores; Controle de zoonoses; 6. Promoção da saúde: Estratégias para promoção da saúde, 
Município saudável; 7. Ética, bioética e deontologia em biologia

CONTADOR e CONTADOR (SAAE) - (Específico)

Contabilidade Geral: Conceito, princípios fundamentais. Patrimônio: Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimô-
nio Líquido. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Receitas, Despesas. Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Variações Monetárias Ativas e Passivas. 02. Contabilidade de Custos: Conceitos, Classificação dos custos. 03. 
Contabilidade e Orçamento Público: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, 
Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pú-
blica: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação por Categoria Econômica. Estágios da Receita. 
Divida Ativa. Despesa Pública: Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a 
Pagar ou Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Siste-
mas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Dívida Ativa. Dívida Pública. Variações Patrimoniais. Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Bens Públicos: conceito, classificações 
e inventário. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) : Conceito, objetivos, formas 
de acesso, modalidade de uso, abrangência, principais documentos de entradas de dados, eventos, tabela de eventos. 
04. Responsabilidade Fiscal : Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre o Plano Pluri Anual - PPA e a Lei de 
Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferên-
cias Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão Patrimonial; 
Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. Licita-
ção e Contratos Administrativos.

QUÍMICO (SAAE)

NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LE-
GISLAÇÃO REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. Equipamentos de proteção individual e coletivo freqüen-
temente utilizados em laboratório de água e esgoto; Fundamentos teóricos dos componentes dos resultados de medições; 
exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção; Fundamentos teóricos 
das técnicas de análise: gravimetria, turbidimetria, espectrofotometria, cromatografia gasosa, cromatografia gasosa com 
detetor de massa e cromatografia líquida de alta resolução; Princípios metodológicos de análises aplicados em água e 
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esgoto de: DBO - teste de DBO 5 dias DQO - dicromato de potássio fluxo aberto e de fluxo fechado com microdigestão; 
Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; Detergentes aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno (MBAS); 
Sulfato - Turbidimétrico. Equipamentos de proteção individual e coletiva frequentemente utilizados em laboratório de água 
e esgoto. Conhecimento da NBR ISO-IEC 17025 e fundamentos teóricos dos componentes dos resultados de medições; 
exatidão, repetitividade, reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição, erros e correção. Fundamentos teóricos 
das técnicas de análise: potenciometria, gravimetria, turbidimetria, titulometria, espectrofotometria UV / visível e emissão 
ótica por plasma induzido, cromatografia gasosa com detector de massa, cromatografia líquida com detector de massa e 
cromatografia iônica. Princípios metodológicos de análises aplicados em água, esgoto de DBO - teste de DBO 5 dias; DBQ 
- dicromato de postássio e de fluxo fechado com microdigestão; Fosfato - cloreto estanoso e ácido ascórbico; Detergentes 
aniônicos - Substâncias reativas ao azul de metileno (MBAS) - Turbidimétrico para atendimento à Portaria 2914/2011 MS, 
Conama 357/2005, Conama 396/2008 e Conama 430/2011. Conteúdo específico sobre temas contidos no resumo das 
atribuições do emprego/especialidade.

CIRURGIÃO DENTISTA (Específico)

Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação, Principais problemas de saúde bucal em saúde pública, 
Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), Epidemiologia das doen-
ças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações; Epidemiologia do câncer bucal, sistemas de prevenção em saúde bucal 
coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, 
legislação e atribuições (CD, THD, ACD); Planejamento e avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica; 
Odontologia preventiva: cariologia e risco de cárie; Cárie da primeira infância; Diagnóstico e tratamento de perdas mine-
rais e de lesões iniciais de cárie dentária; Adequação do meio bucal; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios, controles; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos 
de aplicação, potencial de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências 
no desenvolvimento do sistema estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; Materiais restauradores com libera-
ção do flúor; Clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame complementar; Semiologia 
e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Diagnóstico e tratamento da cárie dentária; Diagnóstico e tratamento 
das doenças periodontais; Plano de tratamento; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 
materiais infectantes; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas e precauções; Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora: preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; Materiais odontológicos (forradores 
e restauradores); Cirurgia oral menor; Urgências odontológicas; Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clíni-
ca; Prótese dental.

FISIOTERAPEUTA (Específico)

Legislação específica que regulamenta a profissão; Código de Ética; Forma de organização das entidades de classe; No-
ções de Anatomia Humana incluindo órgãos e sistemas; Análise cinesiológica dos movimentos; Provas de função muscu-
lar; Goniometria; Noções de física – alavancas e polias; Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança; Uso de técnicas de 
enfaixamento; Fisiologia da contração muscular; Administração aplicada; eletrodiagnóstico e eletroterapia; Termoterapia; 
Actinoterapia; Mecanoterapia; Massoterapia; Tração e manipulação vertebral; Cinesioterapia; Postura Corporal; Marcha; 
Patologias; avaliação, prevenção e incapacidade, prescrição e tratamento fisioterápico em: doenças do aparelho locomo-
tor; portadores de paralisia cerebral; doenças neurológicas; doenças do aparelho cardiovascular; doenças do aparelho 
respiratório, em geriatria, em hanseníase; SUS: Legislação.

FARMACÊUTICO (Específico)

1-Assistência farmacêutica na atenção básica. 2- Política Nacional de Medicamentos. 3- Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica. 4- Financiamento da assistência farmacêutica. 5- Ciclo da assistência farmacêutica. 6- Farmacovigilância. 
7- Boas práticas em farmácia. 8- Atenção farmacêutica. 9- Intervenção farmacêutica na otimização da farmacoterapia. 
10- Ética Farmacêutica. 11- Tratamento das doenças dos programas do Ministério da Saúde: hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, asma, saúde mental, tuberculose, hanseníase.Farmacocinética: Absorção, Distribuição, Biotransformação e eli-
minação, Regimes posológicos. Farmadinamica: Locais de ação, relação concentração e resposta, estratégias de aplicação 
de drogas e terapia genética.Drogas que atuam no SNC, Cardiovascular, sistema endócrino e quioterápico. 

ENFERMEIRO (Específico)

Fundamentos de enfermagem; Farmacologia; Técnicas básicas de enfermagem; Enfermagem médicocirúrgica; Enferma-
gem de clínica médica; Enfermagem em centro cirúrgico; Enfermagem de emergência; Enfermagem materno-infantil; 
Ginecologia, obstetrícia e planejamento familiar; Pediatria; Planejamento de assistência na enfermagem; Sistematização 
de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: planejamento e administração; Nível de prevenção de 
doenças; Epidemiologia geral; Processo saúde e doença; Vigilância epidemiológica e sanitária; Estatísticas vitais e indi-
cadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; Imunizações; Programas de saúde; Atendimento domiciliar; 
Educação sanitária; Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; Medidas gerais 
para o controle de infecção hospitalar; Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, 
direção, coordenação, supervisão e avaliação.
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 24H (Específico)

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquê-
mica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica 
e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar inters-
ticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática 
crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glându-
las supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, 
colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames comple-
mentares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas.

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PREFEITURA

CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e veículos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, 
freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção de 
motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; au-
xiliar na montagem, manutenção e reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Realizar 
transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças 
e de ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas 
e motores em geral. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente orga-
nizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO: Instrução formal mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; manter-se atualizado dentro da carreira; controlar o estresse; saber 
comunicar-se com os outros; trabalhar em equipe; participar de reuniões técnicas; aplicar procedimentos de primeiros 
socorros; aceitar responsabilidades; seguir normas de segurança; ler e interpretar manuais e esquemas; utilizar o tempo 
de forma eficiente.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: COVEIRO

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. 
Realizam sepultamento, exumam, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de traba-
lho. Zelam pela segurança do cemitério. Atuam em cemitérios, em horários diurnos. Em geral, trabalham em equipe, com 
supervisão permanente. Trabalham em local fechado ou a céu aberto.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Abrir sepulturas - Verificar a disponibilidade de sepulturas, selecionar as ferramen-
tas, cavar o terreno; abrir portão, remover tampão, lajes ou jardins, verificar as medidas das sepulturas; medir caixão e 
acertar a sepultura; B - Realizar o sepultamento - marcar a sepultura, transportar caixão dentro da sepultura, fechar e 
datar gavetas, encaixar lajes e tampão, calafetar sepulturas, cobrir sepulturas com terra, colocar coroa de flores e retirar 
o excesso de terra e materiais de sepultamento; C - Confeccionar carneiros - escorar paredes das sepulturas; preparar 
materiais para confecção de carneiros, assentar ou encaixar tijolos, colocar lajes pré-moldadas; D - Conservar máqui-
nas e equipamentos - conservar ferramentas de trabalho, lubrificar máquinas, trocar revestimentos de forno crematório, 
lavar máquinas, lavar câmara fria; E - Zelar pela segurança do cemitério - controlar a entrada de veículos em dias 
especiais, zelar pelo patrimônio, alertar à segurança sobre suspeitos, alertar visitantes sobre locais e horários impróprios, 
acompanhar pessoas pelo cemitério em dias especiais; F - Comunicar-se - informar à família sobre a localização de 
sepulturas, confirmar com a família se pode proceder ao sepultamento, interpretar sinais sonoros e luminosos, receber 
escala de serviços, verificar autorização e numeração para sepultamento, devolver ordem de sepultamento, exumação ou 
traslado ao responsável, receber autorização para execução de trabalhos, orientar família a procurar administração para 
inteirar-se dos procedimentos, colocar placas de orientação, comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com presteza, manejar caixões, demonstrar educação e paciência, dar 
provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, dar provas de assiduidade ao trabalho, manter 
a aparência, agir com discrição, zelar pela integridade dos companheiros; utilizar equipamentos de proteção coletiva, ope-
rar máquinas e equipamentos (tratores e roçadeiras), manter postura diante da família do falecido, demonstrar presteza, 
demonstrar bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com situações 
imprevistas, demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros trabalhos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades, o ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ELETRICISTA

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de energia elétrica. Montam e 
reparam instalações elétricas e equipamentos nos próprios da Administração Pública.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo plantas, esquemas e cro-
quis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em prédios, obras e logradouros públicos; executar serviços de manuten-
ção da iluminação dos logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas elétricas, 
calhas bocais para lâmpadas e outros; instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistên-
cias, painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves, reostatos, motores de correntes alter-
nadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, 
comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo com qualificação básica.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de segurança; demonstrar atenção na execução do serviço; comu-
nicar-se com os colegas; demonstrar capacidade de enfrentar situações de emergência; aplicar procedimentos de primei-
ros-socorros; demonstrar condicionamento físico para executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa 
para executar o serviço; seguir normas de segurança e diferenciar cores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que seriam normalmente elevadas se ocorressem.

CARGO: MECÂNICO

CARREIRA: V

DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, montando 
máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizam o local de trabalho para manu-
tenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. Elaboram propostas de serviços e orçamentos, relacionando 
causas de defeitos e listando peças para substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas e equipamentos: Requisitar peças para reposição, manusear 
corretamente às ferramentas de trabalho, montar máquinas, equipamentos e acessórios conforme especificações do fa-
bricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar testes de estanqueidade (vazamento de ar), afiar compo-
nentes de corte, lubrificar transmissão, regular máquinas e equipamentos; B - Preparar ambiente para manutenção 
de máquinas: Organizar local de trabalho, especificar local para armazenamento de equipamentos, ferramentas e peças, 
observar seqüência de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar local apropriado para limpeza das peças, 
retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar resíduos da manutenção realizada, acondicionar re-
síduos conforme normas vigentes, controlar estoques de peças para reposição; C - Avaliar condições de máquinas e 
equipamentos recebidos: Levantar informações sobre a utilização de máquinas e equipamentos, identificar vazamentos 
de fluidos, observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas de ignição, verificar acúmulo de óleo 
em velas de ignição, testar dispositivos elétricos, inspecionar visualmente a existência de impurezas em combustíveis, 
identificar ruídos anormais, medir compressão de motores; D - Elaborar proposta de serviço: Desmontar máquinas e 
equipamentos, lavar peças, máquinas e equipamentos, identificar peças com problemas (quebradas e ou com desgastes), 
relacionar causas de defeitos, listar peças para substituição, elaborar orçamentos; E - Realizar serviços de manuten-
ção com qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas e equipamentos em prazos estabeleci-
dos, estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção, fornecer ao usuário dados para controle e programação 
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da manutenção; F - Trabalhar conforme normas de segurança: Identificar atos e situações inseguras, acondicionar 
materiais inflamáveis em locais ventilados e isolados, utilizar equipamentos de proteção individual, inspecionar itens de 
segurança para testes em máquinas e equipamentos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Médio Completo, curso de capacitação, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na identificação e resolução dos defeitos; desenvolver atividades de 
manutenção com responsabilidade; trabalhar com dinamismo, interagir com a equipe de trabalho buscando a satisfação 
do cliente, comunicar-se de maneira clara e objetiva com seus interlocutores, realizar as atividades com determinação; 
atualizar-se profissionalmente; raciocinar logicamente na montagem e desmontagem das máquinas e equipamentos; agir 
com autocontrole em situações imprevistas e desfavoráveis.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos. Realizam manutenção em 
primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança. Os ocupantes do cargo têm como atribui-
ções as tarefas relacionadas com a operação de máquinas pesadas, efetuando serviços de abertura e aterros de valas, 
bueiros, serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e equipamentos: Ligar e desligar máquinas, controlar painel de 
comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de máquinas e implementos, controlar barras de 
pulverização; prestar serviços de acordo com a máquina operada para boa execução da obra; B - ajustar máquinas 
e equipamentos: Regular altura de máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos, regular 
velocidade de máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, inver-
ter polias, substituir plataformas e peneiras, regular distância e pressão entre placas e fusos, regular cortinas, côncavo e 
molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em primeiro nível de máquinas e equipamentos: 
Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, 
limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus, guardar máquinas, implementos 
e equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de 
proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas, calçar botas, armazenar produtos químicos, sinalizar 
áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias 
de motor, engrenar máquinas estacionadas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. O cargo exige Carteira Na-
cional de Habilitação, “C” ou superior.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar atenção difusa, manifestar 
coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar iniciativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando ocorrem.

CARGO: PEDREIRO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e es-
truturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de 
serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por instruções, desenhos, esquemas e especificações para 
construir, reformar ou reparar prédios e instalações.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho: Interpretar e verificar as características das ordens de serviço, 
examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os materiais a serem utilizados na obra, orçar o 
serviço; B - Preparar o local de trabalho: Providenciar a liberação do local de trabalho, selecionar as ferramentas e 
equipamentos, selecionar os equipamentos de segurança, providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas, 
disponibilizar os materiais para a obra. C - Construir as fundações: Construir o gabarito para a locação da obra, mar-
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car a obra a ser realizada, cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, preparar o concreto, 
aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação; D - Construir estruturas de 
alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o assentamento, aprumar as alvenarias, nivelar as 
alvenarias, alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar os pilares e pilaretes, assentar 
as vergas nos vãos, chumbar os tacos e tarugos para fixação das aduelas, aplicar o concreto nas cintas de amarração so-
bre as alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E - Aplicar os revestimentos 
e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para o revestimento, marcar os pontos de 
nível e pontos de massa, aplicar o emboço para regularizar a superfície, assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc.) em 
portas e janelas, preparar argamassa (farofa) para o contrapiso, assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada; executar, por instruções, 
desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas se-
melhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; executar serviços 
de construção de alicerces e levantamento de paredes; emboçar e rebocar as estruturas construídas; assentar março de 
portas e janelas e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármo-
res, pias, vasos sanitários e outros; dar acabamento à obra, preenchendo as junções com argamassa de cimento, alcatrão 
e outros; operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e outros; construir caixas d’água e ciópticas, esgotos e tan-
ques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, com curso de formação 
profissional da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com outros membros da equipe, trabalhar em áreas de risco, traba-
lhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do trabalho, manter-se atualizado quanto 
às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a produtividade, comunicar-se com clientes, superiores e colegas 
de trabalho, cuidar do material de trabalho, cumprir as especificações do fabricante.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: SERVENTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de lim-
peza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos. Conservam 
a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. 
Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visi-
tantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios 
públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das 
instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de 
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios como cinzeiros e objetos de adornos; coletar o 
lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa 
e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta 
e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Requer Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar provas de 
organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; 
demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros so-
corros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens 
superiores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem menor difi-
culdade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ZELADOR

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios, terrenos e suas dependências, áreas públicas com a finalidade 
de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 
restrito.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as dependências do local de 
trabalho diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes verificando se portas; verificar se janelas e 
outras vias de acesso estão devidamente fechadas; examinar as instalações hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando 
as providências necessárias, na ocorrência de fatos imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; 
proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de veículos máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos, 
ambientais, estéticos, históricos e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; revelar ido-
neidade; manter bom condicionamento físico; usar técnicas de defesa pessoal; manter boa aparência; prestar primeiros 
socorros; demonstrar autocontrole em situações de risco e demonstrar tranquilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados à chefia para tomada de decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: MOTORISTA

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos leves e pesados e transportam pessoas e cargas, inclusive am-
bulâncias. Realizam verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização 
sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; remover veículos avariados e 
prestar socorro mecânico; Movimentar cargas volumosas e pesadas; Definir rotas e assegurar a regularidade do transpor-
te; Desenvolver as atividades conforme as normas e procedimentos técnicos e de segurança.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental, Carteira Nacional de Habili-
tação categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva, Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, Curso 
de Condução de Veículos de Emergência, Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte 
de alunos até o momento da posse.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela seguran-
ça dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas 
de trabalho; demonstrar capacidade visual; tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamen-
te; manter-se calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no setor operativo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, im-
plementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais; e executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - executar, de acordo com a programação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, 
serviços internos e externos, objetivando promover a proteção e defesa permanente contra desastres naturais ou provo-
cados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e 
intensidades, compreendendo ainda a prevenção, preparação para situações emergenciais e respostas aos desastres; B 
- agir em resposta aos desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo as populações atingidas, prestando as-
sistências às populações ameaçadas, reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem como auxiliando em atividades 
de reconstrução; contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme, desen-
volvimento científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de prevenção e preparação para 
emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da 
população; C - atuar na iminência ou em situação de desastres, bem como participar da escala de plantão (caso neces-
sário), estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for acionado, independente do horário, visan-
do primar pela segurança da população; contribuir com a segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, 
atuando nas operações de resposta aos desastres e definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo 
permanentemente atualizado em banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equi-
pamentos, instalações de apoio, entre outros; D - contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio 
logístico, socorro e assistências às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros; cumprir e fazer cumprir 
a legislação do Município e demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de suas atividades, visando gerar infor-
mações pertinentes; executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu 
superior hierárquico; E - atender ao público e à comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer 
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos; F - executar as atividades de apoio 
aos superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos automotores quando necessário e zelar pela manutenção dos 
mesmos; e operar equipamentos relativos às atividades de defesa civil, bem como zelar pelos mesmos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de equipamentos, materiais que 
podem provocar perdas, decorrentes de descuido, embora em grau reduzido. 
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CARGO: ALMOXARIFE

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar o trabalho do almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro e 
inventario de materiais e produtos, para manter o estoque em condições de atender a demanda. Recepcionam, conferem 
e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de 
entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifa-
do para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar documentos de lançamentos; 
armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar volumes; verificar e controlar o estoque, exami-
nando periodicamente o volume de mercadorias, calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; 
controlar o recebimento do material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material entre-
gue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento do material e produ-
tos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela 
conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e/ ou perdas; efetuar 
o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançar dados nos sistemas informatizados de 
controle, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos ma-
teriais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes, para obter infor-
mações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, lançando-o em sistema próprio; entregar 
material solicitado, mediante requisição, controlando sua saída através de sistema informatizado; informar aos órgãos da 
Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque existente; manter sempre o meio ambiente interno em perfeito estado 
de conservação, asseio e arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna e noturna, controlando a escala de plantão; 
informar imediatamente e por escrito, ao superior imediato qualquer irregularidade apurada ou suspensão de algum ato 
que possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material em estoque, fazendo o levantamento físico 
de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos 
e materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade for-
mal a comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 
específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização; comunicar-se com facilidade; demonstrar criatividade; demons-
trar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; 
demonstrar dedicação; demonstrar liderança; manter-se dinâmico; demonstrar resistência física; demonstrar paciência; 
demonstrar noções de informática; classificar itens por características e demonstrar honestidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu trabalho, que 
dependem de aprovação superior.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Equipamentos e materiais de 
trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda afetaria o patrimônio da Prefeitura.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado, patrimônio, arquivo e logística; atendem fornecedores e con-
tribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 
todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de 
escritórios, bem como o controle de aplicações das leis, regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam 
documentos e processos administrativos em geral; trabalham em setores como almoxarifado, compreendendo todas as 
atividades necessárias para sua organização.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir 
documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de paga-
mentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; 
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. B - Preen-
cher documentos: digitar textos e planilhas; preencher formulários. C - Preparar relatórios formulários e planilhas: 
coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. D - Acompanhar processos ad-
ministrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; 
convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer 
informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. F - Executar rotinas de apoio na 
área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos 
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados 
dos servidores. G - Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de 
expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material so-
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licitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição 
de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. H 
- Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar 
notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 
I - Serviços gerais: participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; 
elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elabora-
ção de planos e projetos; secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 
documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informá-
tica, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize solução originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: ATENDENTE

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com as ativi-
dades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos, odontológicos 
e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabeleci-
mentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas necessida-
des, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes 
encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o enca-
minhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes 
a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar continuidade ao trata-
mento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando 
em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e 
medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e objetiva; ouvir com atenção; 
coordenar equipe; orientar de maneira precisa, comunicar-se visualmente com o cliente; comunicar-se efetivamente por 
meio de escrita; agir com bom senso; demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes; demonstrar 
iniciativa, afabilidade, interesse e agir com agilidade; Demonstrar organização, educação, autonomia, paciência, entusias-
mo, respeito mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no aprimoramento profissional e demons-
trar conhecimentos de informática.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças e logística, na execução de tarefas simples de rotina administrativa, relaciona-
das com a aplicação de leis, regulamentos e normas em geral. Tratam de documentos variados, cumprindo todos os pro-
cedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, formulários, talões, ma-
pas, tabelas, requisições e outras; executar serviços relacionados ao recebimento, registro, classificação, arquivamento, 
guarda e conservação de documentos em geral; auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho, benefícios e 
aposentadoria, efetuando os cálculos necessários; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal; auxiliar na 
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elaboração de declaração e certidão por tempo de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, separação 
e distribuição de correspondência e volumes; executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem 
procurados ate o prazo estipulado; auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventario 
tombamento, registro e sua conservação; auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos 
de compras; executar serviços de reprodução de documentos; auxiliar os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, 
compras, patrimônio, telefone e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos da administração; 
atender e prestar informação público nos assuntos referentes a sua área de atuação executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a chefia para decisão.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde pertencentes à Municipalidade, 
procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las 
ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios 
de prótese e em órgãos públicos de saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios odontológicos; esterilizar os ins-
trumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos 
pacientes, anotando em fichas individuais; efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento 
aos pacientes; fazer encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar 
na aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; demonstrar capacida-
de de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao pessoal auxiliar; participar de eventos 
institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar 
primeiros socorros; demonstrar capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e 
aparência pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de abstrair o 
resultado.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções porme-
norizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante padronizados os métodos de trabalho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos de valor 
médio e de fácil reposição.

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender ao público em assuntos referentes a documentação escolar e outras informações; man-
ter atualizada a documentação escolar; processo de matricula de alunos, verificar documentação de alunos; preencher 
relatórios, transferências e históricos, habilidade em informática; manter os arquivos organizados; executar as tarefas que 
lhes forem atribuídas por seus superiores.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo 
escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e 
regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea 
de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que 
lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do Dire-
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tor; elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo 
hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, 
transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado e conservação dos bens matérias distribuídos à 
Secretaria; manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e 
obter informações; executar tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática e conhecimentos es-
pecíficos da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, demonstrar desempenho em informática, cultivar 
a ética profissional e a honestidade, demonstrar iniciativa, solidariedade e responsabilidade, ser assíduo, pontual e saber 
trabalhar em equipe.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizar-se pelo registro, guarda, arquivo, conservação e expedição de 
documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões no âmbito da escola; trabalhar com eficiência, 
reduzindo desperdício; compreender o alcance da informática e dominar os conhecimentos básicos e necessários ao de-
sempenho de suas funções.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, materiais ou 
recursos podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: BERÇARISTA

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; propicia situações de cuidados, brinca-
deiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja suas atividades e acompanha o desempenho das crianças, 
valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas capacidades.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de ex-
periências educativas e sociais variadas; propiciar situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens orientadas 
que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a ele com cuidado; 
realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; compreender o que 
acontece com as famílias das crianças, entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; 
estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades; organizar o seu trabalho, 
comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos espe-
cíficos na área e demais conhecimentos exigidos pela legislação.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se necessário; 
identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu cotidiano em 
situações de interação; respeito às regras simples do convívio social; valorização do dialogo como uma forma de lidar com 
os conflitos.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, atualização, paciência, senso de organização, afetividade, sensi-
bilidade, trabalhar em equipe, contornar situações adversas, demonstrar capacidade de observação, autocontrole, partici-
par de eventos de qualificação profissional e servir como referencial de conduta.

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino, auxiliando os trabalhos de sala de aula, em 
ambientes fechados e abertos, no período diurno, bem como nos cuidados de crianças de 0 a 3 anos de idade.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CUIDADOR SOCIAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades da Casa Lar.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do estabelecimento e da sua avaliação continuada; assegurar a 
comunicação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais setores competentes; auxiliar no trabalho da 
equipe técnica, monitorando a higiene das crianças, a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de medicamen-
tos; manter estreito relacionamento com o conselho municipal de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar; 
zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com familiares; atender a solicitações, demandas e cronogramas 
estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuida-
dos com a moradia (preparação dos alimentos, dentre outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; organização do ambiente 
(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e ao 
adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; acompanha-
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mento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano quando se mostrar necessário e pertinente, 
um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um pro-
fissional de nível superior; e exercer outras atribuições correlatas e afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino Fundamental Completo e 
demonstrar conhecimento sobre a Lei nº 8.069 e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, ma-
nifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de 
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante deverá ser capaz de exercer suas funções e solucionar problemas, dentro de 
padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus conhecimentos profissionais, demonstrar capaci-
dade, foco no trabalho, atuação em equipe, aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, 
proporcionando qualidade aos serviços prestados.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos domésticos nos 
quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e 
meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido.

CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, ambientes de trabalho, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infra-
tores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras, industrias e estabelecimentos comerciais; fiscalizar 
o cumprimento da obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios 
particulares; B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela 
Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, 
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C 
- Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notificações, 
emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, 
preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, formalizar pro-
posta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E - Gerenciar as 
atividades de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e 
materiais, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para super-
visão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras 
e de Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo à legislação 
aplicável.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se CNH categoria 
“AB”.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.
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CARGO: AGENTE FISCAL AMBIENTAL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, por meio de vistorias, 
inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação am-
biental e promovem educação ambiental.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saú-
de: investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações junto à comunidade local, da ocor-
rência, solicitar documentação ao fiscalizado, investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final 
acionar órgãos técnicos competentes, coletar dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos 
irregulares, enquadrar legalmente o caso em apuração, acompanhar o desembargo de obras e atividades, acompanhar 
a liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos de compromisso, participar de operações especiais (blitz), 
atender situações de emergência, tomar providências para minimizar impactos de acidentes ambientais; B - vistoriar 
locais, atividades e obras: verificar documentação do vistoriado, checar as informações do processo administrativo, 
verificar dados geográficos e cartográficos, verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cum-
primento das exigências legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o 
impacto da atividade, verificar características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das instalações e/ou 
do local, verificar condições sanitárias do local e das instalações, verificar condições de trabalho (uso de equipamentos, 
etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, verificar condições de saúde dos profissionais, para 
exercício da função, verificar o atendimento dos termos de compromisso; C - autuar infratores: intimar infrator, notifi-
car o infrator, advertir o infrator, multar infratores, apreender equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar 
equipamentos quando usados em atividades irregulares, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar 
auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar produtos/subprodutos irregulares, apreender 
animais quando em condições ilegais, nomear o fiel depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, 
providenciar o processo para doação dos produtos apreendidos e a sua destinação, devolver equipamentos, instrumentos, 
materiais e produtos ao proprietário; D - analisar tecnicamente projetos e processos: analisar projetos analisar o 
processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar 
pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar material para análise nos órgãos, compe-
tentes, participar de reuniões técnicas; E - orientar o público sobre saúde e meio ambiente: dar orientações técni-
cas aos interessados, promover educação sanitária e ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e regionais, 
promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições; promover encontros, ministrar palestras, elaborar 
material didático; F - controlar documentos e processos administrativos: abrir processos, preencher autos de in-
fração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar 
fluxo de documentação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios administrativos, solicitar mandado de busca e 
apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto de infração pela polícia, 
registrar denúncias; G - gerenciar as atividades de fiscalização: distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar 
equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de equipa-
mentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos 
para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia florestal, solicitar apoio à polícia; H - demonstrar 
competências pessoais: administrar conflitos, manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, 
demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o 
tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identifi-
car-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade 
de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos de comunicação; equi-
pamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/trena; GPS; kit de coleta para análise sanitária; lacres/etiquetas; bicicle-
ta, motocicleta e veículo.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes ao desenvolvimento agro-
pecuário do Município. Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de bioseguridade. Executam projetos agropecuários em suas diversas 
etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. 
Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adap-
tadas à produção agropecuária e podem disseminar produção orgânica.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e consultoria técnica: Orientar na escolha do local para ativi-
dade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orientar 
sobre preparo, correção e conservação de solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita, orientar na 
definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos agropecuários, orientar 
construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, 
orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar sobre formas e manejo de irrigação 
e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes, orientar so-
bre padrão de produção de sementes e mudas, orientar na legalização de empreendimentos agropecuários (agroindústria, 
aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo de pastagem 
e forrageiras, orientar alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar manejo do de-
senvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, 
corte de rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores de doenças, orientar pré-abate (deslocamento, 
jejum, horário, quantidade de animal e outros), orientar na recuperação de áreas degradadas; B - Executar projetos 
agropecuários: Executar levantamento do custo-benefício para o produtor, verificar disponibilidade e qualidade da água 
a ser utilizada na produção agropecuária, coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais 
e outros), acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e resultados labora-
toriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias 
e avaliações, coletar dados meteorológicos e dados experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de 
pragas e doenças, supervisionar atividades agropecuárias; C - Planejar atividades agropecuárias: Verificar condições 
edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros), verificar 
disponibilidade de mão-de-obra para atividade, elaborar projetos agropecuários, elaborar planta de construções rurais, 
elaborar orçamentos, definir cultivares, raças e espécies, planejar rotação de culturas; D - Promover organização, ex-
tensão e capacitação rural: Organizar reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações 
e grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, apresentar resultados de pesquisa em encontros e 
congressos da área agrícola e meios de comunicação, sistematizar informações sócio-econômicas da comunidade, prepa-
rar material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para produtores, 
ministrar treinamentos e cursos, divulgar cursos e eventos junto aos produtores, participar de eventos ligados à agrope-
cuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de mudas e sementes, enviar amostras de produtos agro-
pecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fisca-
lizar vacinação de animais, fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos, emitir documentos relativos à produção (sementes 
e mudas) e à defesa sanitária (animal e vegetal); F - Recomendar procedimentos de biosseguridade: Recomendar 
quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de área de produção 
e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, 
sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e 
animais, recomendar sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar destino de animais 
mortos, orientar manejo de dejetos e recomendar sobre técnica de vazio sanitário.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico Agrícola em nível médio, conhecimentos de in-
formática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
categoria AB e inscrição no órgão de classe competente.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cur-
sos de curta duração.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de mode-
ração; demonstrar comprometimento; demonstrar assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; demonstrar con-
fiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar autoconfiança; interagir com a 
comunidade e demonstrar percepção.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária e patrimonial.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os documentos aos setores com-
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petentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efe-
tuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os 
trabalhos de escrituração contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 
orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar empenhos, notas de caixa 
de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuan-
do a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos 
de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 
orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar serviços informatizados 
na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço 
geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução 
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; 
proceder a análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 
contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com ajuda do De-
partamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor 
coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar 
relatórios para a Audiência Pública; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico em con-
tabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico; dominar 
informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a legislação; dominar grande-
zas numéricas; demonstrar dinamismo e postura profissional, apresentando-se com boa aparência; utilizar corretamente 
as ferramentas de trabalho; manter-se atualizado; transparecer objetividade e demonstrar segurança, organização, disci-
plina e criatividade; e aplicar a legislação relativa ao exercício da contabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e 
que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições elaborar desenhos técnicos, aplicados à en-
genharia e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil e/ou 
arquiteto e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de 
materiais e do solo.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras públicas, referentes a projetos de arquitetura; elaborar dese-
nhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de projetos de instalações elétricas, hidráuli-
cas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, locar obras, conferir cotas e medidas, acompanhar e elaborar 
o diário de obras e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, técnico em construção civil de 
várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas, com registro 
no CREA. Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, tomar 
decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, comunicar-se, trabalhar em equipe, prestar primei-
ros socorros, redigir documentos comerciais técnicos, manter-se atualizado e informado, agir com ética, solucionar proble-
mas, demonstrar dinamismo e criatividade, conscientizar-se sobre questões ambientais, agir com liderança, demonstrar 
capacidade em negócios, demonstrar capacidade de relacionamento e avaliar produção e produtividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabeleci-
mentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de enfermagem de interesse da Municipa-
lidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos pacientes.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, comuni-
dades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa 
para a lavanderia; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de 
exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais 
como preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos assistidos e 
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos pacientes em caso de dúvidas; 
medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em 
paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar interna-
mento hospitalar; prestar socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários 
para controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; fiscalizar a limpeza 
e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabili-
zar-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; 
prestar plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem (nível médio). Registro no 
Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar integri-
dade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições gerais de paciente; demonstrar compreen-
são; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular equipamentos; apoiar psicologicamente 
o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de 
tratamento.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de seu 
trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material pequeno 
e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos 
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da 
unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento 
do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as 
em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem usuários, 
orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e 
saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de aplicativos, monitorar de-
sempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, monitorar consumo de CPU; B - Administrar processamento de 
dados: Administrar cronograma de atividades planejadas, administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos 
disponíveis, administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C - Assegurar funcionamento do hardware 
e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas 
em equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em 
hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware, requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e 
software, efetuar controle de peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (stand by), acionar 
equipamentos reserva; D - Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança (backup), guardar cópia 
de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, destruir informações sigilo-
sas descartadas; E - Atender cliente e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar atendimento a cliente e 
usuário, orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software, executar checagem inicial de solicitação, conduzir 
solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar tarefas de acordo com solicitação, recuperar arquivos, programas e 
relatórios, transferir arquivos, programas e relatórios; F - Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso 
de pessoas não autorizadas, sugerir mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, 
verificar equipamentos de energia, checar sistema de detecção de incêndio, checar iluminação de emergência, organizar 
cabeamento.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou similar de Nível Médio ou 
pós médio. Saber operar plataformas de grande porte (mainframe).

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o tempo; demonstrar aten-
ção difusa; demonstrar organização; demonstrar autocontrole; agir com objetividade; interpretar leitura técnica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política de saúde e segurança 
no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e proces-
sos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção 
e controle.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar da elaboração da política do SST: Planejar a política de 
saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da instituição, diagnosticar condições gerais da área 
de SST, analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar 
e comparar os referenciais legais da política a ser implantada, mostrar o impacto econômico de implantação da política, 
desenvolver sistema de gestão de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de reforma e elaboração de normas 
regulamentadoras; B - Implantar a política de SST: Divulgar a política na instituição ou empresa, administrar dificul-
dades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, acompanhar a implantação da política de SST, estabelecer 
programas, projetos e procedimentos de melhoria, elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos, desen-
volver programas, projetos e procedimentos de melhoria, implantar procedimentos técnicos e administrativos, emitir 
ordem de serviço, acompanhar ordem de serviço, promover ação conjunta com a área de saúde; C - Realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área da SST: Avaliar o ambiente de trabalho, interpretar indicadores de eficiência 
e eficácia dos programas implantados, validar indicadores de eficiência e eficácia, avaliar as atividades da organização 
versus os programas oficiais de SST e outros, adequar a política de SST às disposições legais, identificar indicadores para 
replanejamento do sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar o nível de atendimento 
e perspectivas de avanço, verificar implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar o desempenho do sistema, 
estabelecer mecanismos de intervenção; D - Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade 
de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação, realizar inspeção, realizar análise preliminar de 
risco, elaborar e participar de Laudos ambientais, estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desen-
volvimento sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais, participar do sistema de gestão ambiental, 
registrar procedimentos técnicos, supervisionar procedimentos técnicos, emitir parecer técnico; E - Desenvolver ações 
educativas na área de SST: Identificar as necessidades educativas em SST, promover ações educativas em SST, elabo-
rar cronograma de ações educativas de segurança e saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos de ações 
educativas de segurança e saúde, interagir com equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, 
disponibilizar material e recursos didáticos, formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre técnicos de segurança 
do trabalho, difundir informações, utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações educativas de segurança e 
saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, orientar órgãos públicos e comunidade para o 
atendimento de emergências ambientais, participar de ações emergenciais; F - Participar de perícias e fiscalizações: 
Elaborar laudos periciais, atuar como perito, interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar 
processos nas diversas esferas judiciárias; G - Integrar processos de negociações: Orientar as partes em SST, utilizar 
o referencial legal, promover reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à SST, 
assessorar nas negociações, elaborar cláusulas de SST para acordos e negociações coletivas; H - Participar da doação 
de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a aplicação de tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer 
procedimentos seguros e saudáveis, inspecionar implantação, estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir 
parecer sobre equipamentos, máquinas e processos; I - Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do sistema 
de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos, produzir anexos de atualização, gerar 
relatórios de resultados, documentar procedimentos e normas de sistemas de segurança, controlar atualização de docu-
mentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, atualizar registros, organizar banco de dados, alimentar rede 
de informações; J - Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes, analisar causas de 
acidentes, determinar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, identificar perdas decorrentes do acidente, 
elaborar relatório de acidente de trabalho, propor recomendações técnicas e verificar a eficácia das recomendações.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no Trabalho de nível médio ou 
pós-médio. Conhecimentos específicos na área, conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de observação técnica, demonstrar ética, trabalhar em equipe, 
demonstrar capacidade de discernimento, administrar conflitos, demonstrar capacidade de negociação, tomar decisões, 
demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de comunicação, delegar atribuições e demonstrar atitude pró-ativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes à elaboração de projetos, 
à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação urbanística vigente. Elaboram planos e 
projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços.
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JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades da Administração 
Pública; coletar informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetô-
nico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento 
proposto; elaborar estudos preliminares e alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir 
materiais; elaborar planos diretores e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo; elaborar orçamento do pro-
jeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de responsabilidade técnica (RRT) do 
serviço elaborado; B - Fiscalizar e Gerenciar a execução de obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, 
fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e 
serviços, ajustar projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos, cumprir 
exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, acompanhar execução de 
serviços específicos, aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra, efetuar medições do serviço executado, aprovar 
os serviços executados, entregar a obra executada, executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar servi-
ços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover integração entre comunidade e planos, 
programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, coordenar equipes 
de planos, programas e projetos; D - Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento 
proposto, verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais, avaliar alternativas de implan-
tação do projeto identificar alternativas de operacionalização, identificar alternativas de financiamento, elaborar relatórios 
conclusivos de viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para legislação urbanística, es-
tabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de programas, planos 
e projetos arquitetônicos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Arquitetura e Urbanismo com 
registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Complementam a escolaridade formal, conhecimen-
tos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; transmitir seguran-
ça; dar prova de percepção espacial; manifestar criatividade; gerenciar informações e atividades diversas; demonstrar 
sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em equipes multidisciplinares; administrar conflitos e 
assegurar a qualidade dos serviços.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande freqüência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as atividades que auxiliem os indivíduos, os grupos 
e as comunidades a usarem as suas próprias iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem 
e seu meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social e do CRAS com participação da sociedade civil, pesquisar a origem e natureza dos problemas, 
examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares ou outros métodos: o ambiente, as particularidades de indivíduos 
ou grupos; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e prestar orientação so-
cial a indivíduos, grupos e a população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos casos em que se fizer necessário; 
fazer os levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional de interesse social; Atuar articulado 
as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, ela-
borar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; ela-
borar relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades; planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social; Participar na organização, coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência Social e 
afins; prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva do fortalecimento do controle democrático e ampliação na partici-
pação de usuários e ou trabalhadores; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Assistência Social e registro 
no Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber ouvir); 
demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; manter-se im-
parcial; demonstrar auto-controle; lidar com estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado; manter-se firme; 
demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a 
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criação de novos recursos; respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; demons-
trar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização, coorde-
nação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis, Administração, Economia ou Direito, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, con-
tábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de 
auditoria e demais exigências legais e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 101

Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, 
financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria e conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: BIÓLOGO

CARREIRA: XIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na 
área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; orga-
nizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos 
científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas. Elaboram documentação técnica 
e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande complexidade, que en-
volvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, 
projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das ciências 
biológicas; realizar e efetuar estudos e experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à recuperação de ambien-
tes degradados; manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de conservação desses recur-
sos; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar 
a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repo-
voamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; 
avaliação de impactos ambientais, valoração de danos ambientais, legislação ambiental, conservação de recursos natu-
rais; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias 
do cargo; prestar assessoria e elaborar documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento 
ambiental e registros legais; participar de programa de treinamento, quando convocado; responder tecnicamente elas 
funções de biologia perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas complementares e afins 
relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à 
educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Biológicas, registro 
no Conselho Regional de Biologia (CRBIO). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com a 
etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica para fins 
administrativos e jurídicos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos medicamentos que combatem as 
afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respec-
tivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica odontopediátrica; proceder a estudos e 
pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a consequente assistência, através de visitas às escolas, 
hospitais e outras entidades de âmbito municipal; executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das cam-
panhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar rela-
tórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, 
elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Odontologia com registro no 
Conselho Regional de Odontologia e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar 
bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio 
frente a situações imprevistas e evidenciar organização.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar 
atividades e situações que se renovam em sua natureza com frequência. Os problemas defrontados são igualmente com-
plexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: CONTADOR

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
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de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENFERMEIRO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos de saúde 
ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando de projetos de saúde pública. Prestam 
assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e 
em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
serviços de enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos de saúde; 
acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no controle de qualidade dos equipa-
mentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros cirúrgicos, cuidando para que todos os instrumentos 
à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao parto e amamentação; trabalhar em programas de 
planejamento familiar dando assistência e orientação ás famílias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos em 
creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de 
saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros quando 
solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Re-
gional de Enfermagem.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar 
com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações em 
que a emoção será posta à prova.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos são de 
valor médio e de fácil reposição.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução, coordenação, acompa-
nhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de projetos de engenharia ambiental, objetivando a redução do impacto 
de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar 
assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes à recu-
peração de danos ambientais e de prevenção de impactos as atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; 
monitorar a qualidade da água e fiscalizar a emissão de gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar; elaborar e 
acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; realizar perí-
cias, prestar assessoria e elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, 
análise de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto de recuperação de áreas poluídas e 
degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais; elaborar 
propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais; elaborar documen-
tação técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio 
lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade, participar de programa de treinamento, quando 
convocado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; responder tecnicamen-
te elas funções de engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo e desenvolver outras 
atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA). CNH categoria “AB”. Complementam a esco-
laridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos de 
engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e esgoto e outros, estudando e preparando planos, métodos de tra-
balho para orientar a construção, reparos de obras, assegurando os padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às estruturas de prédios, 
pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere a construção de obras públicas e par-
ticulares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem 
para irrigações destinados ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; dirigir e fiscalizar 
construção de edifícios, com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 
calçamento de ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a execução de obras de saneamento urbano e rural; 
efetuar cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Civil, registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos, 
estudos, planos e métodos de trabalho para orientar a realização dos serviços públicos e sua fiscalização, assegurando os 
padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Engenharia Rural, compreendendo: atividades aplicadas para fins florestais de topo-
grafia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem; instalações elétricas de baixa tensão, para fins 
florestais; construções para fins florestais, desde que não contenham estruturas de concreto armado ou aço; construção 
de estradas exclusivamente de interesse florestal; B - Defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na 
aplicação de defensivos para fins florestais; C - Em geral: I - Mecanização, compreendendo experimentação, indicação do 
emprego de tratores, máquinas e implementos necessários a fins florestais; II - Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e 
multiplicação de matrizes, sementes, mudas, no campo florestal; III - Padronização, conservação, armazenagem, classi-
ficação, abastecimento e distribuição de produtos florestais; IV - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção 
e manejo de florestas; V - Exploração e utilização de florestas de seus produtos; VI - Levantamento, classificação, análi-
se, capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para fins florestais; VII - Tecnologia e 
industrialização de produtos e sub-produtos florestais; VIII - Arborização e administração de parques, reservas e hortos 
florestais; IX- Fitopatologia, microbiologia, parasitologia e entomologia florestais; X - Xilologia. Secagem, preservação e 
tratamento da madeira; XI- Meteorologia, climatologia e ecologia; XII - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais; 
XIII - Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais; XIV- Política e economia florestais; XV- Promoção e divulga-
ção de técnicas florestais; XVI- Assuntos de engenharia legal referentes a florestas, correspondendo vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramentos e laudos respectivos; XII- Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; XIII e 
executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Florestal, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos 
de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: FARMACÊUTICO

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a composição e for-
necimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animais 
e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, para atender a receitas medicas, odontológicas e veterinárias e a 
dispositivos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmu-
las químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 
receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equi-
parados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender 
aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo de 
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, piro-
gêneo e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 
fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se 
de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com 
plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a 
analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e transudados humanos 
ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-peri-
ciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde publica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias quí-
mico-farmacêuticas, quanto ao aspecto-sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 
assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim 
de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres, manifestos e outros; prestar serviços 
de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado; prestar plantão na Far-
mácia Básica da Unidade de Saúde e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica com re-
gistro no Conselho Regional de Farmácia e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, demonstrar dinamismo, evidenciar iniciativa, demonstrar capaci-
dade de decisão, cultivar visão global, demonstrar adaptabilidade; desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico 
e desenvolver raciocínio matemático.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante usa iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-las. Em 
sua grande maioria as tarefas são repetitivas.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-
-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 
prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas 
terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. B - Habilitar 
pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-múscu-
lo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
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habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). 
C - Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. D - Outros serviços: pro-
mover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, prestar serviços de inspeção, 
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registros no conselho 
profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para pro-
moção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elabo-
ram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
do corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas 
para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde 
pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre natu-
reza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação 
de suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexida-
de associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, inscrição no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem estar 
animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; 
atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar 
nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração 
de legislação pertinente.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da 
atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de 
eficiência produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipa-
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mentos zootécnicos; desenvolver programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; 
elaborar programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e funcionamento 
dos sistemas de produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar qualidade dos 
ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres em cativeiro; controlar serviços de 
inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à produção animal. B - Praticar clínica médica veterinária, 
em todas as suas especialidades: Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar patologias; 
prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, anestesia, e tranquilização de animais; 
realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames 
auxiliares de diagnóstico; realizar necrópsias. C - Exercer defesa sanitária animal: Elaborar diagnóstico situacional 
para elaboração de programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para 
diagnóstico de doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; analisar relatório 
técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de doenças; avaliar programas de controle e 
erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuá-
rios e propriedades. D - Promover saúde pública: Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar 
riscos do uso de insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 
fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; elaborar pro-
gramas de controle de pragas e vetores; executar programas de controle de qualidade de alimentos; executar programas 
de controle e erradicação de zoonoses; executar programas de controle de pragas e vetores; orientar acondicionamento 
e destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; notificar 
ocorrências de zoonoses às autoridades competentes. E - Elaborar laudos, pareceres e atestados: Emitir atestado de 
saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo técnico; realizar atividades de peritagem em 
demandas judiciais; elaborar projetos técnicos. F - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade 
de produtos: Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de matérias-pri-
mas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos. G - Atuar 
na área de biotecnologia: Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 
utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; realizar fertilização in 
vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas 
de biossegurança. H - Serviços gerais: utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina Veterinária, com registro no 
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com iniciativa e agir com cora-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou políticas gerais da Prefei-
tura. Usa de julgamento independente para tomar decisões que envolvam a definição e a solução de problemas originais, 
altamente técnicos e constantes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais de trabalho são de valor médio e de fácil reposição. Efeitos na 
execução dos trabalhos da Prefeitura são mínimos.

CARGO: NUTRICIONISTA

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, or-
ganizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de 
programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias 
de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou 
enfermos); Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar 
dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético; 
identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; 
realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em 
prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares e cuidadores; realizar acompanhamento 
nutricional; dar alta em nutrição; realizar atendimento domiciliar; prover educação nutricional; elaborar plano alimentar 
em atividades físicas; B - Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala 
de trabalho, selecionar fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios comprar 
gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios supervisionar compras, supervisionar recepção de gêne-
ros, supervisionar controle de estoque, transmitir instruções à equipe, supervisionar pessoal operacional, supervisionar 
preparo das refeições, supervisionar distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições, medir resto-ingestão, 
avaliar etapas de trabalho, executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar controle higiênico-sanitário: 
Controlar higienização de pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar higienização de equipamentos e utensílios 
controlar higienização de alimentos, controlar validade de produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos 
e pontos críticos de controle (appcc), solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; D - Estrutu-
rar atendimento ao consumidor: estruturar banco de dados, estruturar ponto de atendimento, esclarecer dúvidas dos 
pacientes, informar consumidores, providenciar troca de produtos, informar a Prefeitura dos resultados do atendimento, 
sugerir melhorias de produtos e serviços, participar de ações de marketing, estruturar plano de gerenciamento de crise; E 
- Gerenciar recursos humanos e materiais e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de pessoal, requali-
ficar pessoal, aplicar ações preventivas e corretivas, controlar custos, aplicar programas de auditoria interna, confeccionar 
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plano de contingência, prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, 
quando solicitado e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com registro no conselho pro-
fissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional, atualizar-
-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, 
delegar funções, transmitir segurança, contornar situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar 
de entidades de classe, participar de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-cien-
tíficas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional, demonstrar fluência verbal, trabalhar 
em equipe multi e interdisciplinar.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua consul-
toria e assessoramento jurídico.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua con-
sultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município; promover medi-
das administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do Município; apreciar, por determinação do Prefeito 
Municipal, a legalidade e moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal, cabendo-lhe propor, quando se fize-
rem necessárias, as ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, con-
tratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para formação 
de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer 
órgãos ou entidades integrantes da Administração do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar assessoramen-
to técnico-legislativo ao Prefeito Municipal na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos normativos em geral; 
fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, contratos e atos normativos em 
geral, a ser uniformemente observadas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal; assessorar privativamente o 
Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e di-
retrizes; editar enunciados dos seus Pronunciamentos; propor ação civil pública em representação ao Município; propor ao 
Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção do patrimônio dos órgãos da Administração centralizada 
e descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, submetendo-as ao Pre-
feito Municipal; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados 
relacionados com a Administração Municipal; e exercer outras atividades compatíveis com sua destinação constitucional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza verbal; demonstrar capacidade de expressão escrita; agir com 
ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; agir com sensibilidade social; raciocinar logi-
camente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se com discrição; evidenciar combatividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: PSICÓLOGO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições proceder ao estudo e análise dos processos intra-
pessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no 
âmbito das instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas relações.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir 
nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a 
condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da 
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educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu 
trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano, analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e 
psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se no psicodiagnós-
tico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando 
para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu 
conhecimento e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalida-
de, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, 
conforme a necessidade.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Psicologia com registro no 
Conselho de Classe e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a ética; demonstrar ciência sobre código de ética profissional; de-
monstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter imparcialidade e neutralidade; demonstrar bom 
senso; respeitar os limites de atuação; ser psicoanalisado; ser psicoterapeutizado; demonstrar continência (Acolhedor); 
demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações 
adversas; respeitar valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de observação; demonstrar habilidade de ques-
tionar; amar a verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de pensamento; demonstrar espírito crítico; 
respeitar os limites do cliente e tomar decisões em situações de pressão.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ativi-
dades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: As possibilidades de perda devido a descuidos são mínimas.

CARGOS DO MAGISTÉRIO

CARGO: PROFESSOR MA.PA

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar e registrar as ati-
vidades do processo ensino aprendizagem; Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem dos alunos; Executar carga horária 
estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente; Participar da elaboração e execução do projeto 
político-pedagógico da escola; Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação 
da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos pro-
movidos pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; 
Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionando-lhes oportunidades 
de aprender; Responder pelo aproveitamento escolar de seus alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da unidade escolar; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Freqüentar cursos planejados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a saudável in-
teração na sala de aula, estimular o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito 
entre os alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendi-
zagem; Participar e/ou empreender atividades extra-classe desenvolvidas na escola; Participar do processo de integração 
escola-comunidade; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Participar de discussões e decisões da 
escola mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar através do Conselho de Classe e de 
Escola; Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar 
efetivamente do Conselho de Classe; Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos; Identi-
ficar alunos de aproveitamento insuficiente, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos; Detectar 
casos de alunos que apresentam problemas específicos e proporcionar atendimento diferenciado; Executar todos os re-
gistros necessários à documentação escolar, mantendo-os atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela 
escola; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação licenciatura de graduação plena em curso reconhecido pelo MEC, com di-
ploma registrado na forma da lei.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
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terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: regência de classe no âmbito da Educação Infantil 
(Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PB

ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

O professor “B” tem a seu cargo as atribuições indicadas para o professor “A”, destacando entre elas: Participar da elabo-
ração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis em atingir os fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Licenciatura de graduação plena na área de atuação específica, em cursos reconheci-
dos pelo MEC. Admitem-se, ainda, profissionais com graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicos do 
currículo, acrescida da complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem, 
demonstrar conhecimento, conteúdos, criatividade e dinamismo; controlar situações adversas e demonstrar a competên-
cia de trabalhar em equipe.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Exercício da regência de classe nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PP

ATUAÇÃO: UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planeja-
mento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação educacional e inspeção escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica a direção escolar, a administração, a ava-
liação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em 
assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares 
na área de educação, compreendendo as seguintes especificações: I - no âmbito escolar: Coordenar a elaboração e a 
execução de proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo 
em vista atingir os seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração de sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensá-
veis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas 
e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagó-
gicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o financiamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Participar 



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 111

do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatis-
fatório e propor medidas para superá-los; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências profissio-
nais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe; Coordenar a elaboração, de forma coletiva, de 
planos curriculares, e planos de curso, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a 
sua execução. II - no âmbito da administração municipal: Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar 
as atividades das unidades escolares de ensino, da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Estadual de 
Ensino. diligenciar a execução de planos, programas , projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e con-
trolar sua execução, desenvolver estudos, diagnóstico qualitativos e quantitativos sobre a realidade de ensino e elaborar 
programas, planos e projetos de intervenção; propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e 
prioridades de educação; elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução 
de planos, programas, projetos e atividades educacionais; prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; desem-
penhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas; responder pela 
gestão da educação. Incluindo o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação dos diversos setores que integram 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educa-
cional, Inspeção e Administração Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação vigente. 

EXPERIÊNCIA: ter experiência mínima de dois anos em atividades de ensino, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino público ou privado.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 
Demonstrar capacidade de tomar decisões, atitude empreendedora, de liderança, capacidade de administrar conflitos, 
comunicação oral e escrita.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Para atendimento às necessidades específicas, pode-
rão atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino 
Fundamental, coordenando atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Elaborar, acompanhar e 
avaliar o plano, programas e projetos, voltados para o desenvolvimento do Sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligência.

CARGOS DO SAAE

CARGO: AJUDANTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: CONTADOR

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: QUÍMICO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, re-
agentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzir subs-
tâncias, desenvolver metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, 
supervisionar procedimentos químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais.

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: selecionar metodologias 
de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem; coletar; acondicionar amostras para preserva-
ção; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e dimensionar amostras; submeter amostras a processos 
químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. B - Produzir substâncias: especificar 
matérias-primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabe-
lecer composição de produto final; assessorar em desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondiciona-
mento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. C - Desenvolver metodologias analíticas: pesquisar 
bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; 
analíticas. D - Interpretar dados químicos: tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com pa-
râmetros analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir 
pareceres, laudos e relatórios técnicos. E - Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar geração de resí-
duos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; 
reciclar substâncias; tratar resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias 
em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas; descrever ações preventivas e corretivas 
de impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. F - Supervisionar procedimentos químicos: Definir 
metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; verificar procedência e características de 
matéria-prima; verificar condições de uso de equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de 
ensaios; examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar resultados. G - Coor-
denar atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar 
entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. H - Serviços gerais: utilizar 
recursos de Informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Química, registro no conselho de 
classe respectivo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas atividades descritas nas leis de 
sua criação, Leis Municipais nºs 543/01, 544/01, 585/02, 764/07, 820/09 e suas alterações e demais normas administra-
tivas (podendo ser acessadas nos sites: www.cmav.es.gov.br e www.pmav.es.gov.br), nos órgãos ou setores desta muni-
cipalidade, de acordo com a necessidade, lotação e horários determinados pela Administração.

ANEXO IV

REQUISIÇÃO PARA CONDIÇÃO ESPECIAL

Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento 

Eu _____________________________________________________________________________________________

Inscrição nº ________________, portador do documento de identificação nº _______________________ , expedido 
pelo ______________________________, candidato (a) ao cargo de _______________________________________
________ no Concurso Público do Município de _____________________________________ , venho requerer a V.Sa, 
condições especiais para realizar a prova conforme as informações prestadas a seguir:

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

São Domingos do Norte/ES - .......... de ............................................. de 2016.

Assinatura do Candidato
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ANEXO V

FORMULÁRIO PRÓPRIO PARA RECURSOS DE QUESTÕES OBJETIVAS E GABARITOS

 IMPORTANTE:

01) Para cada questão use uma folha de formulário.

02) Os questionamentos devem atender aos itens : 11.1.2 ; 11.1.2.1 ;11.1.2.1.1 

e 11.1.2.1.2.

03) Nas questões anuladas, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos candidatos.

Candidato:
Cargo: 
Inscrição: Número da questão: 

FUNDAMENTAÇÃO
Assinatura do Candidato

São Domingos do Norte: ............. de ..................................  de 2016.

ANEXO VI

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo

Identidade Nº

Cargo  Tel.:

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Declaro que estou desempregado, não estou recebendo seguro desemprego, tenho consumo mensal de energia elétrica domiciliar 
não superior a 100 (cem) KWh, não estou exercendo qualquer atividade remunerada e minha renda familiar não é superior a 01 (um) 
salário mínimo.

São Domingos do Norte/ES : .............. de ................................. de 2016.

Assinatura do Candidato

ATENÇÃO

· Este requerimento não dispensa o candidato do envio da documentação por via postal AR.

· Qualquer inveracidade constatada nos documentos comprobatórios de isenção de

pagamento da taxa de inscrição será fato para o cancelamento da isenção/inscrição,

tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes.

· Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim

como a idoneidade dos documentos apresentados.

· A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita, 

obrigatoriamente, no período de 21 a 24 de dezembro de 2015.

· Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou remetidos fora do

prazo estipulado.

· A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 05 de janeiro de 2016 no

endereço eletrônico www.fest.org.br.
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ANEXO II

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Até 4ª série)

(Ajudante (SAAE), Trabalhador Braçal, Coveiro e Motorista) 

LÍNGUA PORTUGUESA

I- Interpretação de textos. II- Encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiato. III- Encontros consonantais: dígrafos. IV- 
Divisão silábica. V- Tonicidade. VI- Acentuação gráfica. VII- Ortografia.

MATEMÁTICA

I- Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; II- 
Expressões Numéricas; IV- Regras de Três Simples; V- Percentagens; VI- Unidades de Comprimento.

FUNDAMENTAL COMPLETO

(Zelador, Servente, Cuidador Social, Pedreiro, Auxiliar de Mecânica e Operador de Máquinas)

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Sinônimos 
e antônimos.

Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão 
de gênero, grau e número. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência.

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

MATEMÁTICA

Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação; - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Expressões Numéricas; - Regras de 
Três Simples; - Equações do 1º Grau e Problemas de 1º Grau; - Percentagens; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de 
Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS

(Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Berçarista, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Escolar, Auxi-
liar Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Assistente Administrativo, Agente Fiscal Am-
biental, Agente Fiscal de Saúde Sanitária, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Técni-
co Agrícola, Técnico Ambiental, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Edificações).

PORTUGUÊS

Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

MATEMÁTICA

- Conjuntos Numéricos; - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; 
Divisão; Potenciação; Radiciação; - Sistema Métrico Decimal: Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de 
Massa; - Regra de Três (Simples e Composta); - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; - Funções do 1º Grau 
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e do 2º Grau; - Percentagens; - Geometria Plana: Perímetros; Áreas; Triângulos; Quadrados; Hexágonos - Geometria Es-
pacial: Noções de Figuras Espaciais; - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; - Equações Exponenciais; - Logarit-
mos; - Matrizes e Determinantes; - Trigonometria: Aplicações ;de Seno; Cosseno e Tangente; Juros Simples e Compostos

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(Mecânico, Auxiliar de Serviços Odontológicos, Atendente, Almoxarife, Auxiliar de Secretaria Escolar, Auxiliar 
Administrativo, Agente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Assistente Administrativo, Agente Fiscal Ambien-
tal, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

TÉCNICO AGRÍCOLA (Específica)

Principais culturas, horticulturas e fruticulturas: práticas culturais; manejo e irrigação; sistema de produção; produtivi-
dade; controle de pragas e doenças; legislação pertinente a defensivos agrícolas; análise do solo, calagem e adubação. 
Bovinocultura: sanidade animal; manejo do rebanho leiteiro; principais doenças. Alimentos e alimentação: Características 
e formas de fornecimento da alimentação; concentrados protéicos, balanceamento e misturas de concentrados.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Específica)

Software Básico: Definição, tipos de software, funções, características, instalação e solução de problemas. Configuração 
e utilização dos sistemas operacionais MS-Windows XP Profissional, MS-Windows, Server e Linux. 2. Aplicativos: Conhe-
cimentos na ferramenta Microsoft Office Professional (Word, Excel, Power Point e Access). Hardware: Fundamentos, con-
ceitos, características, identificação, funções e funcionamento dos componentes de um computador. Instalação, upgrade, 
manutenção e solução de problemas. Placa mãe, memória, processador, unidades de entrada e ou/ saída. Monitor de 
vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e laser; Unidade de DVD-ROM, DVD-R/RW, CD-ROM E CD-R/RW. Unida-
de de disco flexível, flash-disk, pen drive, unidade de disco rígido HD, mouse, fax-modem, tecnologia e dispositivos USB, 
placa de rede, placa de vídeo, placa de fax-modem. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática. 
Microcomputadores, impressoras, monitores e estabilizadores. Configuração de placas de rede em estação de trabalho 
(endereçamento IP estático e dinâmico). Instalação e configuração de impressoras local e em rede. Configuração de clien-
te de proxy em navegadores LTSP. Configuração de cliente. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Específica)

Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas Enfermagem médico-cirúrgica Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis Ações de vigilância epidemiológica e imunização Assistência de enfermagem em doenças crônicas dege-
nerativas: diabetes e hipertensão Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central de material Enfermagem mater-
no-infantil Atendimento de enfermagem à saúde da mulher Planejamento familiar Pré-natal, parto e puerpério Climatério 
prevenção do câncer cérvico - uterino Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes Cuidados com o recém-nasci-
do, aleitamento materno Crescimento e desenvolvimento Doenças mais freqüentes na infância Principais riscos de saúde 
na adolescência Enfermagem em urgência Primeiros socorros Assistência de enfermagem ao paciente na UTI Noções de 
administração Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional Deontologia em enfermagem.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE (Específica)

CONTABILIDADE GERAL: Conceitos básicos – Patrimônio, débito, crédito. Método das Partidas Dobradas. Escrituração. 
Erros de escrituração e correção. Classificação das contas. Função e estrutura das contas. Provisões. Orçamentos. Levan-
tamento de balancetes. Encerramento de exercício. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Livros fiscais e comerciais. 
Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Equação fundamental do patrimônio. Fatos contábeis e as 
respectivas variações patrimoniais. Contas: patrimoniais e de resultado. Conceito de despesas, receitas e resultado. O Ba-
lanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. Orçamento 
– conteúdo e forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Créditos adicionais. Controle da execução orçamentá-
ria. Receita e despesas públicas: conceitos e estágios. Receita e despesa extra-orçamentária. Escrituração. Apuração do 
resultado financeiro e econômico. Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços. 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Conceitos básicos: Análise horizontal e vertical das demonstrações con-
tábeis. Análise por quocientes. Análise da situação financeira. Análise da situação econômica. Análise da estrutura patri-
monial. Interpretação dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais.
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TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Específica)
Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utili-
zadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de materiais, elementos 
construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, 
Fachadas, Planta de Cobertura; Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Projeto e execução de instalações pre-
diais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas, Ar Condicionado. Estruturas – Desenho de 
estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico - Significado dos termos 
usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção. Inspeção de materiais de cons-
trução.Topografia. Orçamento de obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições 
de custos, cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Resolução 
CREA 262 de 28/07/1979.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPECÍFICA)
Campanha interna na prevenção de acidentes. Elaboração de relatórios. Técnicas de inspeções , NR-2 e NR-5. Programas 
rotineiros e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de proteção, textos e ensaios (C.A). Certificados 
de aprovação. Técnicas de ensino. Análise de causas e efeitos, árvore de falhas. Análise de riscos para elaboração de nor-
mas e procedimentos. Desenho técnico e sistemas de comunicação. Sistemas de comunicação verbal e visual das normas 
e procedimentos. Sistemas de inspeções rotineiras de equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com 
análise de causas e tendências quantitativas. Programas de urgências. Sistemas de assessoria às CIPAS, NR-%. Análise 
preliminar de riscos.

PROFESSOR – Ma.PA 

PORTUGUES – Professor Ma.PA
–Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Reescritura de texto, respeitando o 
padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação e elementos estruturais. Ortografia 
oficial. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Obs: a inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação Obs. 
Nas questões de Língua Portuguesa serão cobrados as regras da nova ortografia. 

MATEMÁTICA – Professor Ma.PA
- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO – (Conhecimentos Pedagógicos) - Professor Ma.PA
1- Fundamentos Filosóficos e Psicológicos: Teorias do desenvolvimento humano; Teorias da aprendizagem; Tendências pe-
dagógicas; Fundamentos históricos, filosóficos, sociais e políticos da educação; 2 -Legislação: Princípios e fins da Educação 
Nacional; Financiamento da Educação Básica (FUNDEB); Organização da Educação Nacional (LDB); Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 3- Didática: Conceito, evolução histórica, importância, objeto de estudo; Processos de Ensino; Objetivos 
e Conteúdos de Ensino; Planejamento, plano, projeto (concepções, características, finalidades componentes e etapas para 
elaboração). 4 -Avaliação: Concepção; Abrangência; Formas. Instrumentos; 5 - Conteúdos específicos: PCNs de 1ª à 4ª 
série; Inclusão escolar; dificuldade de aprendizagem; Atendimento às Necessidades Educacionais Especiais; Educação de 
Jovens e Adultos.

Professor Ma.PB - LINGUA PORTUGUESA (Específico)

Conhecimentos Específicos - Interpretação de texto - Análise Lingüística. Morfossintaxe das classes de palavras; Re-
escritura de texto, respeitando o padrão culto da língua, quanto à pontuação, concordância regência, grafia, acentuação 
e elementos estruturais. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Análise Sintática. Oração. Período. Processos 
de Coordenação e Subordinação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e 
passiva. Colocação Pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos 
e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Figuras de linguagem. Níveis de linguagem: Coloquial; Culto. Obs.: 
a interrelação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s). Redação: Modalidade: Dissertação B) Lite-
ratura Brasileira - Barroco, Arcadismo, Romantismo: poesia e prosa, Realismo-Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, 
Modernismo, Pós- Modernismo, Produção contemporânea. Obs.: Em literatura serão explorados os seguintes aspectos: 
Características das Escolas, importância no contexto histórico e Principais autores (características) e obras. 

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.
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PORTUGUÊS 

(Professor Ma.PP e Ma.PB: Artes, Inglês, Educação Física, Matemática, Geografia, História e Ciências): 

1). Acentuação gráfica. 2). Ortografia Oficial. 3). Concordância Verbal. 4). Concordância Nominal. 5). Regência Verbal. 6). 
Regência Nominal. 7). Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8). Reescritura de textos. 9). Estru-
turação frasal. 10). Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de 
texto(s). Obs. Nas questões de Língua Portuguesa, serão cobrados as regras da nova ortografia.

Professor Ma.PB - MATEMÁTICA (Específico)

- Conjuntos Numéricos - Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divi-
são; Potenciação; Radiciação - Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum - Expressões Numéricas - Regra de Três 
Simples - Equações e Problemas do 1º Grau - Problemas que Envolvem Frações – Percentagens - Sistema Métrico Decimal: 
Unidades de Comprimento; Unidades de Área; Unidades de Massa - Geometria Plana: Perímetros; Áreas.

Professor Ma.PB - EDUCAÇÃO FÍSICA (Específico)

A Educação Física no currículo escolar; Abordagens didático-metodológicas no ensino da Educação Física; O processo de 
ensino-aprendizagem em Educação Física; Parâmetros Curriculares Nacionais.

Professor Ma.PB - ARTES (Específico)

Tipos de desenho: memorização; observação; criativo (dirigido/livre) por montagem e decalque; molde vazado. Técni-
ca de Sombreamento: sombra própria; sombra projetada; relação fundo-imagem. Estudos das cores: cores (primá-
rias, secundárias e neutras); monocromia; policromia. Ilustração de texto: estilização; caricatura; monograma; rafe, 
leiaute e arte-final. Logotipos: composição visual; painel decorativo; outdoor em cartaz; projeção ortogonal; cortes de 
formas tridimensionais, cores com lápis de cor, cores com caneta hidrográfica, instrumentos auxiliares de desenho, cópias 
de desenho, técnica de mosaico, técnica de vitral, técnica mista, tecelagem.

Professor Ma.PB - INGLÊS (Específico)

I – TEXTO: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO; I – GRAMÁTICA: verb to be / verb there to be; present continuous tense; 
simple present tense; possessive adjectives; regular and irregular verbs/simple past tense; to stop (followed by generic 
or nfinitive); possessive pronouns; past continuous tense; personal pronouns; simple future tense; between and among; 
to be going to – future; to be going to - past; plural of nouns; the indefinitive article; numbers; dates; to do and to make; 
present perfect tense; to lie to lay; reflexive pronouns; much, many, little, few; modal verbs; the comparative degree; 
the superlative degree; irregular comparison; imperative; simple conditional; conditional perfect; conditionals; to and 
enough; prepositions; gerund and infinitive; articles; whether and if;questions tags; some, any, no and compounds; the 
passive voice; verbs with two objets; adverbs of wanner; relative pronouns; direct and reported speech; reported speech; 
additions to remarks; question words; present perfect continuous; linking words; time lauses.

Professor Ma.PB CIÊNCIAS (Específico)

01 – Método científico - Teste controlado e etapas do método. 02 – Características gerais dos seres vivos - Composi-
ção química complexa e organizada; nutrição; crescimento; metabolismo; irritabilidade; reprodução; hereditariedade; nu-
trição e evolução. 03 – Composição química da célula - Compostos inorgânicos (água e sais minerais); importância da 
água e dos sais minerais para os seres vivos - Compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas 
e ácidos nucléicos); conceito, estrutura, nomenclatura, importância e ocorrência dos compostos orgânicos. 04 – Históri-
co da citologia - Robert Hooke; teoria celular; complemento da teoria celular; teoria protoplasmática de Hertwig; lei de 
Driesch; lei de Spencer; classificação de Bizózzero para as células (lábeis, estáveis e permanentes); método de estudo da 
célula (microscópio óptico e eletrônico). 05 – Morfologia e fisiologia celular – Célula eucarionte e procarionte (princi-
pais diferenças e semelhanças); célula animal e célula vegetal (semelhanças e diferenças). 06 – Estudo da plasmalema 
- Sinônimos; estrutura ao MO e ao ME; composição química; especializações; tipos de transporte através da membrana 
celular (transporte ativo e passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose). 07 – Estudo do citoplasma de célula 
eucarionte - Aspectos físico-químicos; tixotropismo; sinônimos de protoplasma; comparação entre o citoplasma figurado 
(diferenciado) e o citoplasma fundamental; organelas citoplasmáticas (observação, estrutura e funções); citoesqueleto 
(estrutura e função); respiração celular (etapas, locais de ocorrência e rendimento energético); fermentação alcoólica e 
láctica; fotossíntese (etapas, locais de ocorrência, principais substratos e produtos. 08 – núcleo interfásico - Desco-
berta do núcleo (Robert Brown); forma; volume; distribuição; localização; quantidade de núcleos por célula; funções e 
componentes do núcleo interfásico. Cromatina sexual ou corpúsculo de Baar; cromossomos politênicos. 09 – Divisão 
celular - Importância e tipos de divisão (mitose e meiose); período interfásico e tempo de divisão. 10 – Histologia ani-
mal - Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso (morfologia, classificação, distribuição, importância e fisiologia). 
11 – Histologia vegetal – Tecidos embrionários (meristemas); tecidos de revestimento; tecidos de sustentação; tecidos 
de condução; morfologia e fisiologia. 12 – Classificação dos seres vivos – Regra internacional para a nomenclatura de 
espécie e gênero; estudo dos cinco reinos (monera, protista, fungi,methaphyta e methazoa); estudo dos vírus e doenças 
associadas a vírus, bactérias e protozoários. 13 – Anatomia e fisiologia animal comparadas - Nutrição e sistema di-
gestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular, sistema nervoso e sistema endócrino (ênfase para 
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peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 14 – Reprodução em invertebrados e vertebrados - Reprodução asse-
xuada e sexuada; tipos e diferenciações e classificações; gametogênese (espermatogênese e ovulogênese); fecundação, 
segmentação; mórula; blástula e gástrula; formação dos folhetos embrionários e diferenciação celular; gêmeos idênticos 
e fraternos; partenogênese; hermafroditismo. 15 – Sistema reprodutivo humano (masculino e feminino) - Anatomia 
e fisiologia . 16 – Genética - Primeira e segunda leis de Mendel; test-cross; ausência de dominância; genes letais e pleio-
tropia; questões com heredogramas; gene e ambiente (norma de reação); regras básicas de probabilidade na aplicação 
em soluções de problemas; polialelia (alelos múltiplos) e herança dos grupos sanguíneos (sistema ABO, MN e fator Rh); 
interação gênica (genes complementares, epistasia ou criptomeria e herança quantitativa). 17 – Ecologia - Conceitos bá-
sicos ( população, comunidade ecossistema e biosfera); tipos de populações e comunidades; cadeias e teias alimentares; 
relações ecológicas entre os seres vivos e com o meio ambiente (protocooperação, amensalismo, esclavagismo, inquilinis-
mo, parasitismo, canibalismo... etc); ação humana nos ecossistemas (exploração, conseqüências negativas e proteção aos 
ecossistemas); formação e renovação do ecossistema; ecossistema mangue (características geofísicas, espécies animais e 
plantas); os grandes biomas brasileiros (características básicas); temas atuais (aquecimento global; efeito estufa; chuva 
ácida e camada de ozônio). 18 – Evolução - Teorias evolucionistas (Lamarck, Darwin); neodarwinismo e teoria sintéti-
ca da evolução; irradiação adaptativa; especiação; órgãos análogos e homólogos . 19 - Noções de química - Átomos; 
moléculas; substâncias puras simples e compostas; conceito de elemento químico e alotropia (variedades alotrópicas); 
misturas e tipos de misturas; fase de uma mistura heterogênea; mistura eutética e azeotrópica; principais processos me-
cânicos e físicos de separação dos componentes de uma mistura; transformações da matéria (fenômenos físicos, químicos 
e biológicos; diferenças entre eles); mudanças de estado físico da matéria; evolução dos modelos atômicos; átomos isóto-
pos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos; classificação periódica moderna dos elementos; principais famílias; configuração 
eletrônica; propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos . 20 – Noções de Física – Mecânica (movi-
mento dos corpos; referencial; mudança de posição; deslocamento); velocidade escalar média no movimento retilíneo e 
uniforme; movimento retilíneo uniformemente variado (aceleração e equação horária); queda livre dos corpos; energia 
mecânica (energia cinética e potencial); aplicações.

Professor Ma.PB - HISTÓRIA (Específico)

2) Período Colonial: Portugal no contexto da expansão marítimo comercial européia – Colônia

Portuguesa; colônia portuguesa; consolidação colonial portuguesa. Apogeu e crise do sistema colonial brasileiro. 2) Perío-
do Imperial: O Primeiro Reinado - Período Regencial. - Segundo Reinado. 3) Período Republicano - A República da Espada 
- A República Oligárquica - A revolução de 1930 - A Era Vargas - O Regime Liberal Populista - A Ditadura Militar - A Nova 
República 4) Características gerais da história do Município 5) Características gerais do Brasil atual.

Professor Ma.PP - Conhecimentos Pedagógicos (Específico)

Desenvolvimento humano e aprendizagem: processos de desenvolvimento e aprendizagem; teorias da aprendizagem. 
Educação Inclusiva. Educação e Multiculturalismo. Didática e Prática de Ensino. Métodos e Técnicas de Ensino. História da 
Educação Brasileira Tendências Pedagógicas. Teorias do Currículo. Planejamento e Projeto Político-pedagógico. Plano de 
Ensino e Plano de Aula. A Escola como sistema e a divisão de trabalho. Estrutura e Organização da Educação Básica no 
Brasil: aspectos legais e Organizacionais. Gestão e Organização Pedagógica e Curricular da Escola. Atividades de Direção, 
Supervisão Escolar, Inspeção e Orientação Educacional. Avaliação Escolar e Institucional. Parâmetros Curriculares Nacio-
nais e Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Financiamento da Educação: Fundeb. Educação de 
Jovens e Adultos. Lei Nº. 9.394/96 (LDB) e Constituição Federal Constituição Federal (Capítulo III, Seção I: Da Educação) 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Obs. A prova terá enfoque maior conforme a área de atuação do cargo.

NÍVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS 

(Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, 
Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Contador (SAAE) , Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral (24 h), Médico Veterinário, Nutricio-
nista, Psicólogo e Químico (SAAE).

1) Acentuação gráfica. 2) Ortografia Oficial. 3) Concordância Verbal. 4) Concordância Nominal. 5) Regência Verbal. 6) Re-
gência Nominal. 7) Emprego de pronomes (pessoais, demonstrativos, relativos). 8) Reescritura de textos. 9) Estruturação 
frasal. 10) Interpretação de texto(s). OBS. A inter-relação dos conjuntos gramaticais será abordada a partir de texto(s).

Nas questões de Língua Portuguesa serão cobradas as regras da nova ortografia.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(Arquiteto e Urbanista, Auditor Contábil de Controle Interno, Auditor de Controle Interno, Biólogo, Contador, 
Contador (SAAE) , Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, e Químico (SAAE)).
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- Editor de texto, planilha eletrônica e Internet.

- Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho,

trabalho com pastas e arquivos localização de arquivos e pastas, movimentar cópias de

arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de

transferências.

ASSISTENTE SOCIAL (Específico)

O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de Criação dos Conse-
lhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 
O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente social; A prática do Serviço Social: referência 
teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comuni-
dades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS- SUAS(sistema único da assistência social) e o Código de ética do As-
sistente social; Planejamento Social; Ética Profissional; Administração e Supervisão em Serviço Social. Desenvolvimento 
de comunidade: a ação do serviço social junto com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. A 
questão da relação teoria-prática no Serviço Social. As práticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social; Servi-
ço Social na Educação: O papel do Serviço Social na Organização Escolar. A assistência enquanto espaço de planejamento 
social. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos.

PROCURADOR (Específico)

DIREITO ADMINISTRATIVO 1. Conceito, objeto e fontes do direito administrativo; 2. Princípios direito administrativos; 
3.Organização administrativa; 4. Atos administrativos; 5. Serviços Públicos; 6. poder de polícia; 7. Intervenção do Esta-
do na propriedade; 8. Servidores Públicos; 9. Contratos Administrativos; 10. Licitações; 11. Controle da Administração 
Pública; 12. Responsabilidade Civil do Estado e da administração; 13. Bens públicos. 14. Atuação do estado no domínio 
econômico; 15. Prescrição e decadência. DIREITO CONSTITUCIONAL 1. Constituição: conceito; origem; conteúdo; es-
trutura e classificação; supremacia da Constituição; princípios constitucionais; interpretação das normas constitucionais; 
eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; histórico das Constituições brasileiras. 2. Princípios Fundamentais 
da Constituição Brasileira; 3. Dos direitos e garantias Fundamentais; 4. Controle de Constitucionalidade; 5. Da organi-
zação do Estado; 6. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas; 7. Normas constitucionais e inconstitucionais; 
emenda; reforma e revisão constitucional. 8. Organização dos Poderes; 9. Da tributação e do orçamento; 10. Da ordem 
econômica e financeira; Da ordem social; DIREITO CIVIL 1. Conflito das Leis no Tempo e no Espaço; 2. Hierarquia, Vi-
gência, Revogação e Interpretação das Leis; 3. Pessoas: pessoa natural e pessoa jurídica - personalidade e capacidade. 
4. Bens: classificação. 5 .Dos fatos Jurídicos . 6.Do direito das obrigações. 7. Contratos em geral; Das várias espécies de 
contrato. 8. Responsabilidade civil. PROCESSO CIVIL. 1.Direito e processo; princípios gerais do Direito Processual Civil; 
natureza e objeto da lei processual; fontes, eficácia e interpretação do direito processual. 2. Da jurisdição e da ação. 3. 
Das partes e dos procuradores. 4. Atos processuais; 5. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. 6. Da formação, 
da suspensão e da extinção do processo; 7. Do processo e do procedimento 8. Do procedimento ordinário 9. Do processo 
nos tribunais;10. Recursos; 11. Do processo de execução: 12. Do processo cautelar; 13. Procedimentos Especiais; 14. 
Prerrogativas da Fazenda Pública. LEIS ESPECIAIS 1.Crimes contra a Ordem Tributária e Ordem Econômica. 2. Crimes 
previstos na Lei de licitação; 3. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992). DI-
REITO TRIBUTÁRIO 1.Tributo: conceito e espécies. 2.Competência Tributária; 3.Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar: princípios e imunidades; 4.Legislação Tributária; 5.Obrigação Tributária .6.Responsabilidade Tributária; 7.Crédito 
Tributário .8.Garantias e privilégios do Crédito Tributário.9.Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões 
negativas .DIREITO DO TRABALHO/ DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (CLT).1. Princípios do Direito do tra-
balho e do processo do trabalho; 2. Normas gerais e especiais de tutela de trabalho; 3. Relação de emprego; 4. Contrato 
de Trabalho; 5. . Remuneração e Salário; 7. Aviso prévio, estabilidade, FGTS, férias, jornada de trabalho; 7. Segurança 
de medicina do trabalho; 8. Legislação especial (CLT): advogado, professor, trabalhadores da saúde, trabalho da mulher, 
greve, vale transporte; 9 . A Administração Pública e o Direito do Trabalho; 10. Organização da Justiça do Trabalho; 11. 
Processo Judiciário do trabalho; 12. Dissídios Individuais; 13. Atos processuais em geral; prescrição; interrupção e sus-
pensão da prescrição; dano moral. 14. Nulidades; 15. Audiência; 16. Comissão de Conciliação Trabalhista; 17. Ações 
especiais; 18. Sentença; 19. Recursos no Processo do Trabalho; 20. Execução; 21. Comissão de Conciliação Trabalhista.

NUTRICIONISTA (Específico)

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; nutrientes: 
definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do Ciclo Vi-
tal: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na 
infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aqui-
sição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, 
produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos 
serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; 
direção dos serviços: comando e supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrati-
vo, sanitário, econômico e financeiro; ética profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual 
e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi-quantitativo; avaliação do estado 
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nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; 
avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-
-culturais; antropologia social e conduta alimentar; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. 
Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados 
nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nu-
tricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: trauma-
tismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, 
na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e 
Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técni-
co-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos 
municipais. Ética Profissional. Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância 
alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais. 

PSICÓLOGO (Específico)

Conceitos e atuação do psicólogo; A ética do psicólogo; Teorias da Personalidade e Teorias Psicoterápicas; Abordagens: 
Centrada na Pessoa, Corporal, Psicanalítica, Existencialista, Analítica, Gestáltica, Cognitivo-comportamental, Psicodramá-
tica e Psicossomática. Teorias Psicogenéticas e do Desenvolvimento; Desenvolvimento infantil; Sexualidade infantil; Iden-
tidade e Subjetividade; Motivação e a aprendizagem; Construção do conhecimento e deficiência; A Instituição Escolar; 
Ensino e aprendizagem; Educação Especial; Infância e juventude; O trabalho em equipe multiprofissional; Transformações 
dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Psicoterapia individual; Teorias e Psicoterapia de 
grupo; Ludoterapia; Psicologia do Idoso; Psicoterapia familiar; Psicodiagnóstico: testes, diagnósticos e laudos; Psicopa-
tologia; Noções de Psicofarmacologia; Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações 
sintomáticas; Sistema único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens terapêuticas e prevenção 
primária em saúde; Elaboração de Projetos; Teorias, métodos e práticas de pesquisa; A psicologia nas diversas modali-
dades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas sociais e programas comunitários: métodos, 
objetivos, indicações e limitações. 

ENGENHEIRO CIVIL (Específico)

Elementos de Construção Civil; Construção de edifícios; Estatística; Estruturas metálicas e especiais; Alvenaria; Telhados; 
Construção geral e pesada; Administração de obras; Saneamento; Planejamento de transportes; Engenharia econômica; 
Urbanismo, ecologia e meio ambiente; Topografia; Cálculo diferencial e integral; Mecânica dos fluidos; Estradas e vias 
urbanas; Transporte; Mecânica dos solos; Instalação de obras; Pavimentação; Fundações; Pontes; Concreto Armado 
(NBR 6118 : 2003); Concreto Protendido; Teoria das estruturas; Resistência dos materiais; Construção Civil; Materiais de 
Construção; Estruturas de Madeira; Eletrotécnica; Instalações Elétricas; Hidráulica; Hidrologia; Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias; Esgoto e Sistema de Abastecimento; Código de Ética Profissional.

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (Específico)

O Controle na Administração Pública. Conceitos relativos aos Sistemas de Controle Interno. Sistema de Controle Interno 
Municipal: importância, responsabilidade e fundamentação legal. Implantação do Sistema de Controle Interno: criação e 
atribuições. Estruturação do Sistema de Controle Interno. Formas de atuação do Controle Interno. Atuação do controle 
interno. O Controle Interno e a Controladoria Geral da União - CGU. Principais Irregularidades Identificadas na Execução 
de Programas de Governo. Planejamento das Ações do Controle Interno Municipal. Identificação dos Recursos Federais 
Transferidos para o Município. O Controle Interno e a Controladoria Geral do Estado - CONTROL. O Controle Interno e o 
Tribunal de Contas da União. O Sistema de Controle Governamental: visão geral. Controle Externo na Constituição de 
1988 e a Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/92). O Controle Interno dos Municípios e o TCU: recursos federais transferidos a 
municípios. A Tomada de Contas Especial: conceito, aspectos preventivos, providências saneadoras e julgamento. Análise 
de Processos de Execução da Despesa Pública Orçamentária: abordagem, teórico-prática acerca do modo de averiguação 
por parte do controle interno municipal. Ética Profissional.

MÉDICO VETERINÁRIO (Específico)

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de ali-
mentos; Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e 
terapêutica médico-veterinária; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Legislações sanitárias (fe-
deral e estadual); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-vete-
rinária; Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnica; Específico: Ações de vigilância 
em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicação e infecções); 
Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; 
Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS.
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ENGENHEIRO AMBIENTAL (Específico)

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança aplicaveis ao cargo em específico. NOÇÕES 
DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. LEGISLAÇÃO 
REGULATÓRIA: Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e alterações: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 1 - Avaliação de impactos ambientais. 2 - Bioindicadores de qualida-
de ambiental. 3 - Biossólidos na agricultura. 4 - Ecoeficiência. 5 - Economia ambiental. 6 - Gestão de recursos hídricos. 
7 - Hidrogeologia. 8 - Legislação ambiental. 9 - Perícia ambiental. 10 - Planejamento ambiental. 11 - Sistemas de gestão 
ambiental. 12 - Sistemas de tratamento de água e esgoto

BIÓLOGO (Específico)

- Método científico e etapas. - Bioquímica celular. - Citologia. - Descoberta da célula; teoria celular; complemento da teoria 
celular; lei de Spencer; experiência de Driesch; classificação de bizózero. - Método de estudo ao M.O. e M.E. e coran-
tes mais usados. - Estudo da membrana celular destacando sua estrutura ao M.E. e as propostas de Dawson e Danielli; 
Singer e Nicholson; especializações da membrana e tipos de transporte através da membrana -Estudo do citoplasma 
fundamental e diferenciado. -- Respiração celular e suas principais etapas com rendimento energético. - Fotossíntese. - 
Síntese protéica e código genético- Estudo do núcleo. - Descoberta do núcleo, forma, número e distribuição. - Estrutura 
da carioteca e composição química. - Nucleoplasma e sua composição, nucléolo e sua importância. - Cromatina no núcleo 
interfásico e em divisão - Divisão celular. - Importância e tipos de divisão, mitose e meiose. - Tipos de mitose e tipos de 
meiose - Histologia animal - Diversidade da vida. - Classificação dos seres vivos; nomenclatura oficial de gêneros e espé-
cies (regras) - Estudo dos cinco reinos. - Reino monera, protista, fungi, methaphyta e metazona. - Aspectos anatômicos, 
funcionais e reprodutivos. - Ciclos biológicos -Vírus. - Descoberta; aspectos morfológicos e microscópicos. -. Composição 
química, estrutura e reprodução. - Doenças causadas por vírus Anatomia e fisiologia animal comparadas. - Sistema ner-
voso. - Central e periférico; coordenação nervosa; tipos de neurônios; fisiologia do impulso nervoso, potencial de ação, 
despolarização e repolarização; impulso saltatório nas fibras mielínicas; arco-reflexo e ato reflexo. PREFEITURA DO MUNI-
CIPIO DE ITARANA Tel: (27) 3720-4900 - fax (27) 3720-4908 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO www.itarana.es.gov.br Rua 
Elias Estevão Colnago., nº. 65.– Centro – (ES) – CEP 29620-000 43 - Reprodução. - Reprodução assexuada e sexuada 
em vertebrados e invertebrados. -. Reprodução humana. - Métodos contraceptivos. Morfologia vegetal. - Fisiologia vege-
tal. - Ecologia. - Habitat e nicho ecológico; cadeias e teias alimentares; fluxo de matéria e energia. - Relações entre os 
seres vivos; sociedade; colônias; mutualismo; protocooperação; comensalismo; canibalismo; competições interespecífica 
e intra-específica; amensalismo; predatismo e parasitismo. - Ecossistemas com fatores abióticos e bióticos; sucessão eco-
lógica primária e secundária; comunidade climaz. - Biomas brasileiros e distribuição geográfica dos animais - Taxonomia: 
caracterização geral dos cinco reinos e de seus grupos - Vírus: características gerais e doenças virais - Botânica: diversi-
dade e reprodução; sistemática e fisiologia vegetal – Zoologia: diversidade e reprodução, sistemática e fisiologia animal 
Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações e ciclos biogeoquímicos Po-
luição e seus efeitos: tipos de poluição, bioindicadores de poluição, fluxo de energia; relações ecológicas e eutrofização. 
Sucessão ecológica, fatores bióticos e abióticos. Biomas brasileiros - Verminoses, protozooses e bacterioses – Genética: 
leis da genética, genética de melhoramentos, trangênicos; clonagem, genoma humano, geneterapia humana - Evolução: 
fatores evolutivos e teorias evolucionistas - Biologia celular e bioquímica: proteínas, ácidos nucléicos, replicação, trans-
crição, tradução e código genético - Anatomia e fisiologia humanas - DSTs: doenças sexualmente transmissíveis - Saúde 
pública, lixo, ambiente, sociedade e educação - Biocorrosão, biofilmes e microbiologia do petróleo - Laudos, pareceres e 
relatórios - Perícias e avaliações.

CONTADOR e CONTADOR (SAAE) - (Específico)

01. Contabilidade Geral: Conceito, princípios fundamentais. Patrimônio: Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimô-
nio Líquido. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Receitas, Despesas. Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Variações Monetárias Ativas e Passivas. 02. Contabilidade de Custos: Conceitos, Classificação dos custos. 03. 
Contabilidade e Orçamento Público: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, 
Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pú-
blica: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação por Categoria Econômica. Estágios da Receita. 
Divida Ativa. Despesa Pública: Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a 
Pagar ou Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Siste-
mas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Dívida Ativa. Dívida Pública. Variações Patrimoniais. Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Bens Públicos: conceito, classificações 
e inventário. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) : Conceito, objetivos, formas 
de acesso, modalidade de uso, abrangência, principais documentos de entradas de dados, eventos, tabela de eventos. 
04. Responsabilidade Fiscal : Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre o Plano Pluri Anual - PPA e a Lei de 
Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferên-
cias Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão Patrimonial; 
Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. Licita-
ção e Contratos Administrativos.
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CIRURGIÃO DENTISTA (Específico)

Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação, Principais problemas de saúde bucal em saúde pública, 
Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), Epidemiologia das doen-
ças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações; Epidemiologia do câncer bucal, sistemas de prevenção em saúde bucal 
coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, 
legislação e atribuições (CD, THD, ACD); Planejamento e avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica; 
Odontologia preventiva: cariologia e risco de cárie; Cárie da primeira infância; Diagnóstico e tratamento de perdas mine-
rais e de lesões iniciais de cárie dentária; Adequação do meio bucal; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios, controles; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos 
de aplicação, potencial de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências 
no desenvolvimento do sistema estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; Materiais restauradores com libera-
ção do flúor; Clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame complementar; Semiologia 
e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Diagnóstico e tratamento da cárie dentária; Diagnóstico e tratamento 
das doenças periodontais; Plano de tratamento; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 
materiais infectantes; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas e precauções; Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora: preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; Materiais odontológicos (forradores 
e restauradores); Cirurgia oral menor; Urgências odontológicas; Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clíni-
ca; Prótese dental.

FISIOTERAPEUTA (Específico)

Legislação específica que regulamenta a profissão; Código de Ética; Forma de organização das entidades de classe; No-
ções de Anatomia Humana incluindo órgãos e sistemas; Análise cinesiológica dos movimentos; Provas de função muscu-
lar; Goniometria; Noções de física – alavancas e polias; Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança; Uso de técnicas de 
enfaixamento; Fisiologia da contração muscular; Administração aplicada; eletrodiagnóstico e eletroterapia; Termoterapia; 
Actinoterapia; Mecanoterapia; Massoterapia; Tração e manipulação vertebral; Cinesioterapia; Postura Corporal; Marcha; 
Patologias; avaliação, prevenção e incapacidade, prescrição e tratamento fisioterápico em: doenças do aparelho locomo-
tor; portadores de paralisia cerebral; doenças neurológicas; doenças do aparelho cardiovascular; doenças do aparelho 
respiratório, em geriatria, em hanseníase; SUS: Legislação.

FARMACÊUTICO (Específico)

1-Assistência farmacêutica na atenção básica. 2- Política Nacional de Medicamentos. 3- Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica. 4- Financiamento da assistência farmacêutica. 5- Ciclo da assistência farmacêutica. 6- Farmacovigilância. 
7- Boas práticas em farmácia. 8- Atenção farmacêutica. 9- Intervenção farmacêutica na otimização da farmacoterapia. 
10- Ética Farmacêutica. 11- Tratamento das doenças dos programas do Ministério da Saúde: hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, asma, saúde mental, tuberculose, hanseníase.Farmacocinética: Absorção, Distribuição, Biotransformação e eli-
minação, Regimes posológicos. Farmadinamica: Locais de ação, relação concentração e resposta, estratégias de aplicação 
de drogas e terapia genética.Drogas que atuam no SNC, Cardiovascular, sistema endócrino e quioterápico. 

ENFERMEIRO (Específico)

Fundamentos de enfermagem; Farmacologia; Técnicas básicas de enfermagem; Enfermagem médicocirúrgica; Enferma-
gem de clínica médica; Enfermagem em centro cirúrgico; Enfermagem de emergência; Enfermagem materno-infantil; 
Ginecologia, obstetrícia e planejamento familiar; Pediatria; Planejamento de assistência na enfermagem; Sistematização 
de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: planejamento e administração; Nível de prevenção de 
doenças; Epidemiologia geral; Processo saúde e doença; Vigilância epidemiológica e sanitária; Estatísticas vitais e indi-
cadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; Imunizações; Programas de saúde; Atendimento domiciliar; 
Educação sanitária; Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; Medidas gerais 
para o controle de infecção hospitalar; Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, 
direção, coordenação, supervisão e avaliação.

MÉDICO CLÍNICO GERAL (Específico)

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquê-
mica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica 
e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar inters-
ticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática 
crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glându-
las supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, 
colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames comple-
mentares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas.
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ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA PREFEITURA

CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICA

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de máquinas e veículos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, 
freios, hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxiliar na montagem, manutenção de 
motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, bombas hidráulicas ou de motores de veículos e máquinas; au-
xiliar na montagem, manutenção e reparos de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Realizar 
transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças 
e de ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas 
e motores em geral. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente orga-
nizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
FORMAÇÃO: Instrução formal mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; manter-se atualizado dentro da carreira; controlar o estresse; saber 
comunicar-se com os outros; trabalhar em equipe; participar de reuniões técnicas; aplicar procedimentos de primeiros 
socorros; aceitar responsabilidades; seguir normas de segurança; ler e interpretar manuais e esquemas; utilizar o tempo 
de forma eficiente.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: COVEIRO
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. 
Realizam sepultamento, exumam, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de traba-
lho. Zelam pela segurança do cemitério. Atuam em cemitérios, em horários diurnos. Em geral, trabalham em equipe, com 
supervisão permanente. Trabalham em local fechado ou a céu aberto.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Abrir sepulturas - Verificar a disponibilidade de sepulturas, selecionar as ferramen-
tas, cavar o terreno; abrir portão, remover tampão, lajes ou jardins, verificar as medidas das sepulturas; medir caixão e 
acertar a sepultura; B - Realizar o sepultamento - marcar a sepultura, transportar caixão dentro da sepultura, fechar e 
datar gavetas, encaixar lajes e tampão, calafetar sepulturas, cobrir sepulturas com terra, colocar coroa de flores e retirar 
o excesso de terra e materiais de sepultamento; C - Confeccionar carneiros - escorar paredes das sepulturas; preparar 
materiais para confecção de carneiros, assentar ou encaixar tijolos, colocar lajes pré-moldadas; D - Conservar máqui-
nas e equipamentos - conservar ferramentas de trabalho, lubrificar máquinas, trocar revestimentos de forno crematório, 
lavar máquinas, lavar câmara fria; E - Zelar pela segurança do cemitério - controlar a entrada de veículos em dias 
especiais, zelar pelo patrimônio, alertar à segurança sobre suspeitos, alertar visitantes sobre locais e horários impróprios, 
acompanhar pessoas pelo cemitério em dias especiais; F - Comunicar-se - informar à família sobre a localização de 
sepulturas, confirmar com a família se pode proceder ao sepultamento, interpretar sinais sonoros e luminosos, receber 
escala de serviços, verificar autorização e numeração para sepultamento, devolver ordem de sepultamento, exumação ou 
traslado ao responsável, receber autorização para execução de trabalhos, orientar família a procurar administração para 
inteirar-se dos procedimentos, colocar placas de orientação, comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: executar as tarefas com presteza, manejar caixões, demonstrar educação e paciência, dar 
provas de responsabilidade, utilizar equipamentos de proteção individual, dar provas de assiduidade ao trabalho, manter 
a aparência, agir com discrição, zelar pela integridade dos companheiros; utilizar equipamentos de proteção coletiva, ope-
rar máquinas e equipamentos (tratores e roçadeiras), manter postura diante da família do falecido, demonstrar presteza, 
demonstrar bom preparo psicológico, respeitar as opções religiosas, demonstrar resistência física, conviver com situações 
imprevistas, demonstrar interesse e capacidade de desenvolver outros trabalhos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades, o ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: ELETRICISTA
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de energia elétrica. Montam e 
reparam instalações elétricas e equipamentos nos próprios da Administração Pública.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: executar serviços de instalações de circuitos elétricos, segundo plantas, esquemas e cro-
quis; instalar e reparar sistemas de rede elétrica em prédios, obras e logradouros públicos; executar serviços de manuten-
ção da iluminação dos logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas elétricas, 
calhas bocais para lâmpadas e outros; instalar e reparar disjuntores relês, exaustores, amperímetros, reatores, resistên-
cias, painéis de controle e outros; instalar e reparar linhas de alinhamento, chaves, reostatos, motores de correntes alter-
nadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar serviços elétricos nas ruas em épocas de festas, 
comemoração e outros eventos; Instalar, regular, reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo com qualificação básica.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.
COMPETENCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos de segurança; demonstrar atenção na execução do serviço; comu-
nicar-se com os colegas; demonstrar capacidade de enfrentar situações de emergência; aplicar procedimentos de primei-
ros-socorros; demonstrar condicionamento físico para executar a função; demonstrar organização; demonstrar iniciativa 
para executar o serviço; seguir normas de segurança e diferenciar cores.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: A ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que seriam normalmente elevadas se ocorressem.

CARGO: MECÂNICO
CARREIRA: V
DESCRIÇAO SUMÁRIA: Consertam veículos, máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, montando 
máquinas equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante. Organizam o local de trabalho para manu-
tenção e avaliam as condições de máquinas e equipamentos. Elaboram propostas de serviços e orçamentos, relacionando 
causas de defeitos e listando peças para substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Consertar máquinas e equipamentos: Requisitar peças para reposição, manusear 
corretamente às ferramentas de trabalho, montar máquinas, equipamentos e acessórios conforme especificações do fa-
bricante, montar carburadores, ajustar carburadores, realizar testes de estanqueidade (vazamento de ar), afiar compo-
nentes de corte, lubrificar transmissão, regular máquinas e equipamentos; B - Preparar ambiente para manutenção 
de máquinas: Organizar local de trabalho, especificar local para armazenamento de equipamentos, ferramentas e peças, 
observar seqüência de operações: orçamento, conserto e liberação, determinar local apropriado para limpeza das peças, 
retirar impurezas de ferramentas, retificar ferramentas, identificar resíduos da manutenção realizada, acondicionar re-
síduos conforme normas vigentes, controlar estoques de peças para reposição; C - Avaliar condições de máquinas e 
equipamentos recebidos: Levantar informações sobre a utilização de máquinas e equipamentos, identificar vazamentos 
de fluidos, observar excesso de óleo no escapamento, verificar o desgaste de velas de ignição, verificar acúmulo de óleo 
em velas de ignição, testar dispositivos elétricos, inspecionar visualmente a existência de impurezas em combustíveis, 
identificar ruídos anormais, medir compressão de motores; D - Elaborar proposta de serviço: Desmontar máquinas e 
equipamentos, lavar peças, máquinas e equipamentos, identificar peças com problemas (quebradas e ou com desgastes), 
relacionar causas de defeitos, listar peças para substituição, elaborar orçamentos; E - Realizar serviços de manuten-
ção com qualidade: Assegurar reposição de peças originais, entregar máquinas e equipamentos em prazos estabeleci-
dos, estabelecer prazo de garantia de serviços de manutenção, fornecer ao usuário dados para controle e programação 
da manutenção; F - Trabalhar conforme normas de segurança: Identificar atos e situações inseguras, acondicionar 
materiais inflamáveis em locais ventilados e isolados, utilizar equipamentos de proteção individual, inspecionar itens de 
segurança para testes em máquinas e equipamentos.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Médio Completo, curso de capacitação, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.
EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa na identificação e resolução dos defeitos; desenvolver atividades de 
manutenção com responsabilidade; trabalhar com dinamismo, interagir com a equipe de trabalho buscando a satisfação 
do cliente, comunicar-se de maneira clara e objetiva com seus interlocutores, realizar as atividades com determinação; 
atualizar-se profissionalmente; raciocinar logicamente na montagem e desmontagem das máquinas e equipamentos; agir 
com autocontrole em situações imprevistas e desfavoráveis.
JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos. Realizam manutenção em 
primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança. Os ocupantes do cargo têm como atribui-
ções as tarefas relacionadas com a operação de máquinas pesadas, efetuando serviços de abertura e aterros de valas, 
bueiros, serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Operar máquinas e equipamentos: Ligar e desligar máquinas, controlar painel de 
comandos e instrumentos, ligar e desligar implementos, conferir ruídos de máquinas e implementos, controlar barras de 
pulverização; prestar serviços de acordo com a máquina operada para boa execução da obra; B - ajustar máquinas 
e equipamentos: Regular altura de máquinas e implementos, ajustar profundidade e largura de implementos, regular 
velocidade de máquinas, regular quantidade de sementes e adubos, regular velocidade de cilindros e ventiladores, inver-
ter polias, substituir plataformas e peneiras, regular distância e pressão entre placas e fusos, regular cortinas, côncavo e 
molinete, ajustar escovas e desfibrador; C - Realizar manutenção em primeiro nível de máquinas e equipamentos: 
Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas e implementos, 
limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar pneus, guardar máquinas, implementos 
e equipamentos; D - Empregar medidas de segurança: Assessorar em treinamento de colegas; vestir uniformes de 
proteção individual, colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas, calçar botas, armazenar produtos químicos, sinalizar 
áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias 
de motor, engrenar máquinas estacionadas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo. O cargo exige Carteira Na-
cional de Habilitação, “C” ou superior.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe; dar prova de resistência física; manifestar atenção difusa, manifestar 
coordenação motora múltipla, atentar para intempéries, manifestar iniciativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com equipamentos e recursos de alto custo. Exerce cuida-
dos significativos para prevenir perdas, que são normalmente elevados quando ocorrem.

CARGO: PEDREIRO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e es-
truturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos. Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de 
serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por instruções, desenhos, esquemas e especificações para 
construir, reformar ou reparar prédios e instalações.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Organizar o trabalho: Interpretar e verificar as características das ordens de serviço, 
examinar e especificar os materiais a serem utilizados na obra, calcular os materiais a serem utilizados na obra, orçar o 
serviço; B - Preparar o local de trabalho: Providenciar a liberação do local de trabalho, selecionar as ferramentas e 
equipamentos, selecionar os equipamentos de segurança, providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas, 
disponibilizar os materiais para a obra. C - Construir as fundações: Construir o gabarito para a locação da obra, mar-
car a obra a ser realizada, cavar o local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, preparar o concreto, 
aplicar o concreto nas fundações, confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação; D - Construir estruturas de 
alvenarias: Esquadrejar as alvenarias, preparar a argamassa para o assentamento, aprumar as alvenarias, nivelar as 
alvenarias, alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos e elementos vazados, concretar os pilares e pilaretes, assentar 
as vergas nos vãos, chumbar os tacos e tarugos para fixação das aduelas, aplicar o concreto nas cintas de amarração so-
bre as alvenarias. montar as lajes pré-moldadas, concretar as lajes, apertar as alvenarias; E - Aplicar os revestimentos 
e contrapisos: Aplicar o chapisco em tetos e paredes, preparar a argamassa para o revestimento, marcar os pontos de 
nível e pontos de massa, aplicar o emboço para regularizar a superfície, assentar acabamentos (soleiras, peitoris etc.) em 
portas e janelas, preparar argamassa (farofa) para o contrapiso, assentar os pré-moldados, trabalhar com qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada; executar, por instruções, 
desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e outras estruturas se-
melhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; executar serviços 
de construção de alicerces e levantamento de paredes; emboçar e rebocar as estruturas construídas; assentar março de 
portas e janelas e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármo-
res, pias, vasos sanitários e outros; dar acabamento à obra, preenchendo as junções com argamassa de cimento, alcatrão 
e outros; operar instrumentos de medida, peso prumo, nível e outros; construir caixas d’água e ciópticas, esgotos e tan-
ques; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo, com curso de formação 
profissional da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Coordenar trabalhos com outros membros da equipe, trabalhar em áreas de risco, traba-
lhar em grandes alturas, obedecer às normas de segurança, zelar pela qualidade do trabalho, manter-se atualizado quanto 
às normas técnicas e de segurança, preocupar-se com a produtividade, comunicar-se com clientes, superiores e colegas 
de trabalho, cuidar do material de trabalho, cumprir as especificações do fabricante.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: SERVENTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de lim-
peza em geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos. Conservam 
a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. 
Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes, visi-
tantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e 
tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios 
públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das 
instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de 
móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios como cinzeiros e objetos de adornos; coletar o 
lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa 
e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta 
e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Requer Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar destreza manual; demonstrar educação no trato com pessoas; dar provas de 
organização profissional, agir honestamente, demonstrar senso de responsabilidade; dar provas de controle emocional; 
demonstrar atenção; utilizar equipamento de proteção individual; dar provas de equilíbrio físico; prestar primeiros so-
corros; praticar ginástica laborativa; tomar vacina; demonstrar espírito de equipe; demonstrar presteza; acatar ordens 
superiores.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem menor difi-
culdade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
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dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ZELADOR

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercem a vigilância de prédios, terrenos e suas dependências, áreas públicas com a finalidade 
de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 
restrito.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar o acesso de pessoas em áreas restritas; rondar as dependências do local de 
trabalho diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes verificando se portas; verificar se janelas e 
outras vias de acesso estão devidamente fechadas; examinar as instalações hidráulicas e elétricas da Prefeitura, tomando 
as providências necessárias, na ocorrência de fatos imprevistos, ascender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura; 
proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas e logradouros públicos; proceder a vigilância de veículos máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos, 
ambientais, estéticos, históricos e/ ou outros, e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Completo.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar atenção; trabalhar em equipe; trabalhar com ética profissional; revelar ido-
neidade; manter bom condicionamento físico; usar técnicas de defesa pessoal; manter boa aparência; prestar primeiros 
socorros; demonstrar autocontrole em situações de risco e demonstrar tranquilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedades. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados à chefia para tomada de decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos que podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuido.

CARGO: MOTORISTA
CARREIRA: V
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos leves e pesados e transportam pessoas e cargas, inclusive am-
bulâncias. Realizam verificações básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização 
sonora, luminosa e extintores de incêndio, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar, coletar e entregar servidores e cargas em geral; remover veículos avariados e 
prestar socorro mecânico; Movimentar cargas volumosas e pesadas; Definir rotas e assegurar a regularidade do transpor-
te; Desenvolver as atividades conforme as normas e procedimentos técnicos e de segurança.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª série do Ensino Fundamental, Carteira Nacional de Habili-
tação categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva, Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, Curso 
de Condução de Veículos de Emergência, Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte 
de alunos até o momento da posse.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela seguran-
ça dos ocupantes do veículo; trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar cortesia; cumprir horários e escalas 
de trabalho; demonstrar capacidade visual; tratar as pessoas com polidez; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamen-
te; manter-se calmo; demonstrar noções básicas de mecânica de veículos.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CARREIRA: VI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no setor operativo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, im-
plementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais; e executar a distribuição e o controle de suprimentos 
necessários em situações de desastres.
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - executar, de acordo com a programação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, 
serviços internos e externos, objetivando promover a proteção e defesa permanente contra desastres naturais ou provo-
cados pelo homem, no que diz respeito à avaliação e à redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e 
intensidades, compreendendo ainda a prevenção, preparação para situações emergenciais e respostas aos desastres; B 
- agir em resposta aos desastres, prevenindo ou minimizando danos, socorrendo as populações atingidas, prestando as-
sistências às populações ameaçadas, reabilitando e recuperando áreas deterioradas, bem como auxiliando em atividades 
de reconstrução; contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme, desen-
volvimento científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de prevenção e preparação para 
emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da 
população; C - atuar na iminência ou em situação de desastres, bem como participar da escala de plantão (caso neces-
sário), estando disponível para atender aos pedidos emergenciais, quando for acionado, independente do horário, visan-
do primar pela segurança da população; contribuir com a segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, 
atuando nas operações de resposta aos desastres e definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo 
permanentemente atualizado em banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equi-
pamentos, instalações de apoio, entre outros; D - contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio 
logístico, socorro e assistências às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros; cumprir e fazer cumprir 
a legislação do Município e demais normas pertinentes ao cargo; efetuar relatórios de suas atividades, visando gerar infor-
mações pertinentes; executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu 
superior hierárquico; E - atender ao público e à comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer 
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos; F - executar as atividades de apoio 
aos superiores hierárquicos de defesa civil; conduzir veículos automotores quando necessário e zelar pela manutenção dos 
mesmos; e operar equipamentos relativos às atividades de defesa civil, bem como zelar pelos mesmos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio, em forma de equipamentos, materiais que 
podem provocar perdas, decorrentes de descuido, embora em grau reduzido. 

CARGO: ALMOXARIFE

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar o trabalho do almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro e 
inventario de materiais e produtos, para manter o estoque em condições de atender a demanda. Recepcionam, conferem 
e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de 
entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifa-
do para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: recepcionar produtos; conferir produtos e materiais registrar documentos de lançamentos; 
armazenar produtos e materiais; distribuir produtos, materiais e preparar volumes; verificar e controlar o estoque, exami-
nando periodicamente o volume de mercadorias, calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; 
controlar o recebimento do material comprado, confrontando a nota de pedidos e as especificações com o material entre-
gue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento do material e produ-
tos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela 
conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e/ ou perdas; efetuar 
o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançar dados nos sistemas informatizados de 
controle, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e a elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos ma-
teriais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes, para obter infor-
mações sobre a situação real do almoxarifado; conferir todo o material recebido, lançando-o em sistema próprio; entregar 
material solicitado, mediante requisição, controlando sua saída através de sistema informatizado; informar aos órgãos da 
Prefeitura, periodicamente, a respeito do estoque existente; manter sempre o meio ambiente interno em perfeito estado 
de conservação, asseio e arrumação; exercer ou solicitar vigilância diurna e noturna, controlando a escala de plantão; 
informar imediatamente e por escrito, ao superior imediato qualquer irregularidade apurada ou suspensão de algum ato 
que possa causar prejuízos ao Município; inventariar periodicamente material em estoque, fazendo o levantamento físico 
de cada item; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos 
e materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades correlatas.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade for-
mal a comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 
específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar organização; comunicar-se com facilidade; demonstrar criatividade; demons-
trar agilidade; demonstrar disciplina; tomar decisões; reciclar-se; ouvir atentamente (saber ouvir); demonstrar iniciativa; 
demonstrar dedicação; demonstrar liderança; manter-se dinâmico; demonstrar resistência física; demonstrar paciência; 
demonstrar noções de informática; classificar itens por características e demonstrar honestidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem a todas as fases do trabalho, julgamento e iniciativa para estabelecer a forma e execução de seu trabalho, que 
dependem de aprovação superior.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Equipamentos e materiais de 
trabalho são de alto valor. Sua quebra ou perda afetaria o patrimônio da Prefeitura.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças, almoxarifado, patrimônio, arquivo e logística; atendem fornecedores e con-
tribuintes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 
todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de 
escritórios, bem como o controle de aplicações das leis, regulamentos e normas de administração ou específica; arquivam 
documentos e processos administrativos em geral; trabalham em setores como almoxarifado, compreendendo todas as 
atividades necessárias para sua organização.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Tratar documentos: registrar a entrada e saída de documentos; triar e distribuir 
documentos; conferir dados e datas; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de paga-
mentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; 
classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. B - Preen-
cher documentos: digitar textos e planilhas; preencher formulários. C - Preparar relatórios formulários e planilhas: 
coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. D - Acompanhar processos ad-
ministrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; 
convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. E - Atender usuários no local ou à distância: fornecer 
informações; identificar natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. F - Executar rotinas de apoio na 
área de recursos humanos: executar procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar frequência e deslocamentos dos 
servidores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados 
dos servidores. G - Executar rotinas de apoio na área de materiais, patrimônio e logística: controlar material de 
expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material so-
licitado; providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição 
de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. H 
- Executar rotinas de apoio na área orçamentária e financeira: preparar minutas de contratos e convênios; digitar 
notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 
I - Serviços gerais: participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; coletar dados; 
elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elabora-
ção de planos e projetos; secretariar reuniões e outros eventos, redigindo atas, memorandos, portarias, ofícios e outros 
documentos utilizando redação oficial, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informá-
tica, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize solução originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.
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CARGO: ATENDENTE

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com as ativi-
dades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos, odontológicos 
e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabeleci-
mentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas necessida-
des, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes 
encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o enca-
minhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes 
a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar continuidade ao trata-
mento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando 
em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e 
medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Circular, informações internas; falar de maneira clara, ágil e objetiva; ouvir com atenção; 
coordenar equipe; orientar de maneira precisa, comunicar-se visualmente com o cliente; comunicar-se efetivamente por 
meio de escrita; agir com bom senso; demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes; demonstrar 
iniciativa, afabilidade, interesse e agir com agilidade; Demonstrar organização, educação, autonomia, paciência, entusias-
mo, respeito mútuo, espírito de equipe, capacidade de auto-avaliação, interesse no aprimoramento profissional e demons-
trar conhecimentos de informática.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARREIRA: IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de execução de serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças e logística, na execução de tarefas simples de rotina administrativa, relaciona-
das com a aplicação de leis, regulamentos e normas em geral. Tratam de documentos variados, cumprindo todos os pro-
cedimentos necessários referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar serviços datilográficos e de digitação; preencher fichas, formulários, talões, ma-
pas, tabelas, requisições e outras; executar serviços relacionados ao recebimento, registro, classificação, arquivamento, 
guarda e conservação de documentos em geral; auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho, benefícios e 
aposentadoria, efetuando os cálculos necessários; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal; auxiliar na 
elaboração de declaração e certidão por tempo de serviço; executar os serviços de recebimento, classificação, separação 
e distribuição de correspondência e volumes; executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem 
procurados ate o prazo estipulado; auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventario 
tombamento, registro e sua conservação; auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos 
de compras; executar serviços de reprodução de documentos; auxiliar os serviços de protocolo, arquivo, almoxarifado, 
compras, patrimônio, telefone e serviços gerais; executar serviços administrativos nos diversos órgãos da administração; 
atender e prestar informação público nos assuntos referentes a sua área de atuação executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos específicos na área e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar iniciativa; trabalhar em equipe; relacionar-se com flexibilidade; demonstrar 
capacidade de organização; expressar-se oralmente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de lingua-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre 
alternativas de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a chefia para decisão.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar pessoas em consultórios odontológicos da saúde pertencentes à Municipalidade, 
procurando identificá-las e averiguando suas necessidades para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las 
ao profissional desejado. Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios 
de prótese e em órgãos públicos de saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços de atendimento a pessoas em consultórios odontológicos; esterilizar os ins-
trumentos utilizados pelo Odontólogo; preparar o material a ser utilizado pelo Odontólogo; fazer o controle das faltas dos 
pacientes, anotando em fichas individuais; efetuar o controle de agenda de consultas; ajudar o odontólogo no atendimento 
aos pacientes; fazer encaminhamento de pacientes a hospitais; providenciar consultas e internação em hospitais; auxiliar 
na aplicação de flúor na população rural do Município; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade 
formal, comprovação de treinamento na área mediante certificado, conhecimentos específicos na área, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais. 

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Utilizar equipamentos; manejar instrumentos; selecionar materiais; demonstrar capacida-
de de operar computadores (informática); manipular materiais; delegar funções ao pessoal auxiliar; participar de eventos 
institucionais; participar de eventos científicos; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar senso estético; prestar 
primeiros socorros; demonstrar capacidade de concentração; demonstrar percepção visual e táctil; cuidar da higiene e 
aparência pessoal; participar de pesquisas de novos materiais e equipamentos; e demonstrar capacidade de abstrair o 
resultado.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas simples e repetitivas, executadas mecanicamente ou segundo instruções porme-
norizadas. Pouco julgamento individual é exercido já que são bastante padronizados os métodos de trabalho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos de valor 
médio e de fácil reposição.

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CARREIRA: III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender ao público em assuntos referentes a documentação escolar e outras informações; man-
ter atualizada a documentação escolar; processo de matricula de alunos, verificar documentação de alunos; preencher 
relatórios, transferências e históricos, habilidade em informática; manter os arquivos organizados; executar as tarefas que 
lhes forem atribuídas por seus superiores.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo 
escolar e o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e 
regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea 
de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos; redigir a correspondência que 
lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do Dire-
tor; elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; apresentar ao Diretor, em tempo 
hábil, todos os documentos que devem ser assinados; coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, 
transferência, adaptação e conclusão de curso; zelar pelo uso adequado e conservação dos bens matérias distribuídos à 
Secretaria; manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; manter contatos internos e externos, visando prestar e 
obter informações; executar tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSITO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática e conhecimentos es-
pecíficos da área.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

CONDIÇÕES PESSOAIS: Capacidade de comunicação oral e escrita, demonstrar desempenho em informática, cultivar 
a ética profissional e a honestidade, demonstrar iniciativa, solidariedade e responsabilidade, ser assíduo, pontual e saber 
trabalhar em equipe.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Responsabilizar-se pelo registro, guarda, arquivo, conservação e expedição de 
documentos escolares na área de sua competência, secretariar as reuniões no âmbito da escola; trabalhar com eficiência, 
reduzindo desperdício; compreender o alcance da informática e dominar os conhecimentos básicos e necessários ao de-
sempenho de suas funções.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, materiais ou 
recursos podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: BERÇARISTA
CARREIRA: III
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Educa e cuida de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos; propicia situações de cuidados, brinca-
deiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja suas atividades e acompanha o desempenho das crianças, 
valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas capacidades.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de ex-
periências educativas e sociais variadas; propiciar situações de conversa, brincadeiras e de aprendizagens orientadas 
que garantam a troca entre as crianças; prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a ele com cuidado; 
realizar brincadeiras, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; compreender o que 
acontece com as famílias das crianças, entender seus valores ligados a procedimentos disciplinares e hábitos de higiene; 
estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades; organizar o seu trabalho, 
comunicar-se, participar de reuniões com demais profissionais da escola.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Ensino Médio Completo, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos espe-
cíficos na área e demais conhecimentos exigidos pela legislação.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se necessário; 
identificação progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com as quais convive no seu cotidiano em 
situações de interação; respeito às regras simples do convívio social; valorização do dialogo como uma forma de lidar com 
os conflitos.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, atualização, paciência, senso de organização, afetividade, sensi-
bilidade, trabalhar em equipe, contornar situações adversas, demonstrar capacidade de observação, autocontrole, partici-
par de eventos de qualificação profissional e servir como referencial de conduta.

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalha em instituição de ensino, auxiliando os trabalhos de sala de aula, em 
ambientes fechados e abertos, no período diurno, bem como nos cuidados de crianças de 0 a 3 anos de idade.

RESPONSABILIDADES PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CUIDADOR SOCIAL
CARREIRA: II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar na coordenação e funcionamento das atividades da Casa Lar.

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar as atividades do estabelecimento e da sua avaliação continuada; assegurar a 
comunicação e fluxo de informações entre o estabelecimento e os demais setores competentes; auxiliar no trabalho da 
equipe técnica, monitorando a higiene das crianças, a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de medicamen-
tos; manter estreito relacionamento com o conselho municipal de direitos da criança e adolescente e conselho tutelar; 
zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com familiares; atender a solicitações, demandas e cronogramas 
estabelecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; cuida-
dos com a moradia (preparação dos alimentos, dentre outros); organização de fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; organização do ambiente 
(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e ao 
adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; acompanha-
mento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano quando se mostrar necessário e pertinente, 
um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um pro-
fissional de nível superior; e exercer outras atribuições correlatas e afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir no mínimo o Ensino Fundamental Completo e 
demonstrar conhecimento sobre a Lei nº 8.069 e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva, demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância, ma-
nifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar empatia, demonstrar capacidade de 
liderança, tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante deverá ser capaz de exercer suas funções e solucionar problemas, dentro de 
padrões adequados, sugerir mudanças e resoluções, com base em seus conhecimentos profissionais, demonstrar capaci-
dade, foco no trabalho, atuação em equipe, aperfeiçoamento, dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, 
proporcionando qualidade aos serviços prestados.
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos domésticos nos 
quais as possibilidades de quebras e extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e 
meticulosos para evitar perdas embora em grau reduzido.
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CARGO: AGENTE FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: os ocupantes têm como atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, ambientes de trabalho, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Autuar infratores: Intimar infrator, notificar o infrator, advertir o infrator, multar infra-
tores, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar auto de demolição; fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras, industrias e estabelecimentos comerciais; fiscalizar 
o cumprimento da obediência às posturas municipais, referentes ao funcionamento do comércio, indústria e domicílios 
particulares; B - Analisar tecnicamente projetos e processos: comparar a construção com o projeto aprovado pela 
Prefeitura, analisar projetos, analisar o processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, 
elaborar exigências técnicas, elaborar pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, participar de reuniões técnicas; C 
- Controlar documentos e processos administrativos: Preencher autos de infração, emitir termos, emitir notificações, 
emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar fluxo de documentação, controlar prazos, 
preencher relatórios administrativos; D - Emitir solicitações: Solicitar mandado de busca e apreensão, formalizar pro-
posta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto pela polícia, registrar denúncias; E - Gerenciar as 
atividades de fiscalização: Distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar equipes, gerenciar recursos humanos e 
materiais, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos para super-
visão, planejar operações; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação referentes aos Códigos de Obras 
e de Postura; vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-se devidamente licenciadas e obedecendo à legislação 
aplicável.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação exige-se CNH categoria 
“AB”.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido.

CARGO: AGENTE FISCAL AMBIENTAL

CARREIRA: VI

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para preservação ambiental, por meio de vistorias, 
inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação am-
biental e promovem educação ambiental.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saú-
de: investigar denúncias, constatar a veracidade da denúncia, levantar informações junto à comunidade local, da ocor-
rência, solicitar documentação ao fiscalizado, investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final 
acionar órgãos técnicos competentes, coletar dados e informações técnicas, coletar material para análise, coletar produtos 
irregulares, enquadrar legalmente o caso em apuração, acompanhar o desembargo de obras e atividades, acompanhar 
a liberação de produtos e equipamentos, acompanhar termos de compromisso, participar de operações especiais (blitz), 
atender situações de emergência, tomar providências para minimizar impactos de acidentes ambientais; B - vistoriar 
locais, atividades e obras: verificar documentação do vistoriado, checar as informações do processo administrativo, 
verificar dados geográficos e cartográficos, verificar existência de irregularidades ambientais e sanitárias, verificar cum-
primento das exigências legais e técnicas, verificar equipamentos e sistemas de controle ambiental e sanitário, avaliar o 
impacto da atividade, verificar características organolépticas do produto, verificar aspectos físicos das instalações e/ou 
do local, verificar condições sanitárias do local e das instalações, verificar condições de trabalho (uso de equipamentos, 
etc), verificar a existência de nutricionistas nas indústrias/hospitais, verificar condições de saúde dos profissionais, para 
exercício da função, verificar o atendimento dos termos de compromisso; C - autuar infratores: intimar infrator, notifi-
car o infrator, advertir o infrator, multar infratores, apreender equipamentos/ instrumentos/ materiais / produtos, lacrar 
equipamentos quando usados em atividades irregulares, interditar estabelecimentos e atividades, embargar obras, aplicar 
auto de demolição, apreender produtos/subprodutos irregulares, inutilizar produtos/subprodutos irregulares, apreender 
animais quando em condições ilegais, nomear o fiel depositário, encaminhar os infratores às autoridades competentes, 
providenciar o processo para doação dos produtos apreendidos e a sua destinação, devolver equipamentos, instrumentos, 
materiais e produtos ao proprietário; D - analisar tecnicamente projetos e processos: analisar projetos analisar o 
processo de licenciamento, elaborar relatórios técnicos, elaborar laudos técnicos, elaborar exigências técnicas, elaborar 
pareceres técnicos, analisar recursos de autuação, elaborar contradita, enviar material para análise nos órgãos, compe-
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tentes, participar de reuniões técnicas; E - orientar o público sobre saúde e meio ambiente: dar orientações técni-
cas aos interessados, promover educação sanitária e ambiental, orientar conselhos deliberativos municipais e regionais, 
promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições; promover encontros, ministrar palestras, elaborar 
material didático; F - controlar documentos e processos administrativos: abrir processos, preencher autos de in-
fração, emitir termos, emitir notificações, emitir autorizações, emitir intimações, emitir licenças, emitir ofícios, controlar 
fluxo de documentação, preencher fichas cadastrais, preencher relatórios administrativos, solicitar mandado de busca e 
apreensão, formalizar proposta de embargo, interdição e multa, solicitar a expedição de auto de infração pela polícia, 
registrar denúncias; G - gerenciar as atividades de fiscalização: distribuir tarefas, programar trabalhos, coordenar 
equipes, gerenciar recursos humanos e materiais, administrar recursos financeiros, administrar manutenção de equipa-
mentos e instalações, encaminhar denúncias, encaminhar documentos aos órgãos competentes, encaminhar documentos 
para supervisão, planejar operações, fornecer suporte técnico à polícia florestal, solicitar apoio à polícia; H - demonstrar 
competências pessoais: administrar conflitos, manter auto-controle, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir 
atentamente (saber ouvir), manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, 
demonstrar bom senso, desenvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o 
tempo, demonstrar liderança, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identifi-
car-se com a atividade, lidar com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade 
de comunicação, dominar a legislação, demonstrar segurança.

RECURSOS DE TRABALHO: EPI; equipamentos de avaliação de ruído e vibração; equipamentos de comunicação; equi-
pamentos de fotografia e filmagem; fita métrica/trena; GPS; kit de coleta para análise sanitária; lacres/etiquetas; bicicle-
ta, motocicleta e veículo.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Conhecimentos específicos na área, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria AB.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 
Administrar conflitos, manter autocontrole, trabalhar em equipe, manter-se atualizado, ouvir atentamente (saber ouvir), 
manter-se organizado, demonstrar imparcialidade, demonstrar paciência, cultivar disciplina, demonstrar bom senso, de-
senvolver a criatividade, ter postura adequada, demonstrar capacidade avaliativa, gerenciar o tempo, demonstrar lideran-
ça, demonstrar conhecimentos gerais, cultivar ética profissional, manter-se criterioso, identificar-se com a atividade, lidar 
com estresse, apresentar acuidade sensorial, estabelecer prioridades, demonstrar capacidade de comunicação, dominar a 
legislação, demonstrar segurança.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua maioria as tarefas são repetitivas que oferecem reduzidos teor de variedade. O 
ocupante usa a iniciativa própria para solucionar a maioria dos problemas. Os mais complexos são relatados à chefia para 
uma decisão.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos e materiais, 
podendo provocar perdas decorrentes de descuido. 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes ao desenvolvimento agro-
pecuário do Município. Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de bioseguridade. Executam projetos agropecuários em suas diversas 
etapas. Planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. 
Promovem organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizam produção agropecuária. Desenvolvem tecnologias adap-
tadas à produção agropecuária e podem disseminar produção orgânica.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência e consultoria técnica: Orientar na escolha do local para ativi-
dade agropecuária, orientar sobre preservação ambiental, orientar coleta de amostras para análises e exames, orientar 
sobre preparo, correção e conservação de solo, orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita, orientar na 
definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos, orientar sobre uso de insumos agropecuários, orientar 
construções e instalações agropecuárias, orientar na escolha de espécies e cultivares, orientar sobre técnicas de plantio, 
orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária, orientar sobre formas e manejo de irrigação 
e drenagem, orientar manejo integrado de pragas e doenças, orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI), orientar no beneficiamento de produtos agropecuários, orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes, orientar so-
bre padrão de produção de sementes e mudas, orientar na legalização de empreendimentos agropecuários (agroindústria, 
aqüicultura e outros), orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal, orientar escolha e manejo de pastagem 
e forrageiras, orientar alimentação e manejo de animais, orientar sobre formulações de rações, orientar manejo do de-
senvolvimento animal (cria, recria e terminação), orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, 
corte de rabo e outras), orientar no controle de animais transmissores de doenças, orientar pré-abate (deslocamento, 
jejum, horário, quantidade de animal e outros), orientar na recuperação de áreas degradadas; B - Executar projetos 
agropecuários: Executar levantamento do custo-benefício para o produtor, verificar disponibilidade e qualidade da água 
a ser utilizada na produção agropecuária, coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais 
e outros), acompanhar construção de curva em nível, distribuir tarefas, interpretar análises de solo e resultados labora-
toriais, prescrever receituário agrícola, regular máquinas e equipamentos, elaborar relatórios, laudos, pareceres, perícias 
e avaliações, coletar dados meteorológicos e dados experimentais, conduzir experimentos de pesquisa, levantar dados de 
pragas e doenças, supervisionar atividades agropecuárias; C - Planejar atividades agropecuárias: Verificar condições 
edafoclimáticas (solo, clima, água), levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros), verificar 
disponibilidade de mão-de-obra para atividade, elaborar projetos agropecuários, elaborar planta de construções rurais, 
elaborar orçamentos, definir cultivares, raças e espécies, planejar rotação de culturas; D - Promover organização, ex-



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 136

tensão e capacitação rural: Organizar reuniões com produtores, estimular participação de produtores em associações 
e grupos, orientar formação de associações e grupos de produtores, apresentar resultados de pesquisa em encontros e 
congressos da área agrícola e meios de comunicação, sistematizar informações sócio-econômicas da comunidade, prepa-
rar material de divulgação sobre questões técnicas, demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para produtores, 
ministrar treinamentos e cursos, divulgar cursos e eventos junto aos produtores, participar de eventos ligados à agrope-
cuária; E - Fiscalizar produção agrícola: Fiscalizar produção de mudas e sementes, enviar amostras de produtos agro-
pecuários para análises laboratoriais, classificar produtos vegetais, inspecionar sanidade de produtos agropecuários, fisca-
lizar vacinação de animais, fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos, emitir documentos relativos à produção (sementes 
e mudas) e à defesa sanitária (animal e vegetal); F - Recomendar procedimentos de biosseguridade: Recomendar 
quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários, recomendar sobre isolamento de área de produção 
e acesso de pessoas e animais, recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários, 
sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos, recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e 
animais, recomendar sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações, orientar destino de animais 
mortos, orientar manejo de dejetos e recomendar sobre técnica de vazio sanitário.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico Agrícola em nível médio, conhecimentos de in-
formática e demais exigências legais. Para o exercício da ocupação, exige-se a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
categoria AB e inscrição no órgão de classe competente.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. A atualização dos técnicos é permanente, por meio de cur-
sos de curta duração.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dar provas de pontualidade; demonstrar capacidade de adaptação; dar provas de mode-
ração; demonstrar comprometimento; demonstrar assiduidade; demonstrar capacidade de autocrítica; demonstrar con-
fiabilidade; demonstrar capacidade de organização; interagir socialmente; demonstrar autoconfiança; interagir com a 
comunidade e demonstrar percepção.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária e patrimonial.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Distinguir os atos dos fatos administrativos; encaminhar os documentos aos setores com-
petentes; classificar documentos fiscais; codificar documentos contábeis; enviar documentos para serem arquivados; efe-
tuar lançamentos contábeis, fazer balancetes de verificação e analisar contas patrimoniais; executar, sob supervisão, os 
trabalhos de escrituração contábil; auxiliar na elaboração de escrituração analítica de atos e fatos contábeis, financeiros e 
orçamentários; organizar, elaborar e analisar prestações de contas; extrair, registrar e controlar empenhos, notas de caixa 
de recebimento e de notas de caixa de pagamento; auxiliar no controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuan-
do a baixa de responsabilidade quando da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação dos movimentos 
de Tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas recebidas e aplicadas; conferir e classificar faturas; elaborar balancetes 
orçamentários e financeiros; auxiliar o Contador na elaboração do controle de custeio; executar serviços informatizados 
na área de contabilidade; elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; auxiliar na elaboração do balanço 
geral do Município; auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e concedidos; acompanhar a execução 
orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos em face da existência de saldos nas contas; 
proceder a análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; controlar os trabalhos de análise e conciliação de 
contas; acompanhar e controlar a aplicação dos recursos vinculados da Saúde e da Educação; controlar, com ajuda do De-
partamento de Recursos Humanos, o limite de gastos com pessoal; sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor 
coordenação dos serviços contábeis; realizar atividades com vistas a suplementação de dotações orçamentárias; preparar 
relatórios para a Audiência Pública; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: O exercício dessas ocupações requer curso técnico em con-
tabilidade (nível médio). Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe, demonstrando flexibilidade, competência, raciocínio lógico; dominar 
informática, trabalhando com “software” específico de contabilidade; conhecer e interpretar a legislação; dominar grande-
zas numéricas; demonstrar dinamismo e postura profissional, apresentando-se com boa aparência; utilizar corretamente 
as ferramentas de trabalho; manter-se atualizado; transparecer objetividade e demonstrar segurança, organização, disci-
plina e criatividade; e aplicar a legislação relativa ao exercício da contabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente variadas em seus detalhes, executadas de forma padronizadas e 
que não impõem a menor dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições elaborar desenhos técnicos, aplicados à engenharia 
e arquitetura. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil e/ou arquiteto e 
supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do 
solo.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar desenhos de obras públicas, referentes a projetos de arquitetura; elaborar dese-
nhos de anteprojetos de urbanismo, obras e edificações; elaborar desenhos de projetos de instalações elétricas, hidráuli-
cas e esgotos sanitários; desenvolver planilhas de cálculo, locar obras, conferir cotas e medidas, acompanhar e elaborar 
o diário de obras e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em edificações, técnico em construção civil de 
várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas, com registro 
no CREA. Conhecimentos de informática.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, tomar 
decisões cabíveis às funções realizadas, utilizar legislação trabalhista, comunicar-se, trabalhar em equipe, prestar primei-
ros socorros, redigir documentos comerciais técnicos, manter-se atualizado e informado, agir com ética, solucionar proble-
mas, demonstrar dinamismo e criatividade, conscientizar-se sobre questões ambientais, agir com liderança, demonstrar 
capacidade em negócios, demonstrar capacidade de relacionamento e avaliar produção e produtividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Em sua grande maioria as tarefas são repetitivas. O ocupante usa iniciativa própria para 
solucionar problemas simples e encaminhá-los.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabeleci-
mentos de assistência médica. Executar sob supervisão direta, tarefas técnicas de enfermagem de interesse da Municipa-
lidade, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos pacientes.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, comuni-
dades outros; separar preparos rol de roupas utilizadas nos consultórios e salas de curativos, providenciando sua remessa 
para a lavanderia; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos para permitir a realização de 
exames, tratamentos, intervenções e outros tipos de atendimento; atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, tais 
como preencher fichas biomédicas registrar os atendimentos realizados, efetuar estatísticas periódicas dos assistidos e 
outros; efetuar coleta de material para exames de laboratório; prestar informações aos pacientes em caso de dúvidas; 
medir temperatura e pressão arterial; fazer curativos simples sem suturas, ferimentos e escoriações; fazer nebulização em 
paciente; ministrar medicamentos prescritos, por via oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea; providenciar interna-
mento hospitalar; prestar socorro de urgência; tarar balança e pesar pacientes, anotando em seus respectivos prontuários 
para controle; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário; fiscalizar a limpeza 
e arrumação do local de trabalho; dar plantão de enfermagem; participar de reuniões e grupos de trabalho; responsabili-
zar-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados a sua disposição; 
prestar plantão de enfermagem em ambulância e Pronto-Atendimento - PA; executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Enfermagem (nível médio). Registro no 
Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética; respeitar paciente; zelar pelo conforto de paciente; preservar integri-
dade física de paciente; ouvir atentamente (saber ouvir); observar condições gerais de paciente; demonstrar compreen-
são; manter ambiente terapêutico; levar paciente à autossuficiência; manipular equipamentos; apoiar psicologicamente 
o paciente; calcular dosagem de medicamentos; participar em campanhas de saúde pública e incentivar continuidade de 
tratamento.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas semi-rotineiras e algo variado, onde os métodos e procedimentos não se es-
tendem as todas as fases do trabalho, exigindo do servidor julgamento e iniciativa estabelecer forma e execução de seu 
trabalho, que dependem da aprovação do seu imediato.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Equipamentos e instrumentos de trabalho são de valor material pequeno 
e de fácil reposição. O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou recursos e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos 
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da 
unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento 
do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as 
em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem usuários, 
orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e 
saída de dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de aplicativos, monitorar de-
sempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, monitorar consumo de CPU; B - Administrar processamento de 
dados: Administrar cronograma de atividades planejadas, administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos 
disponíveis, administrar tarefas, providenciar correção de erros de tarefas; C - Assegurar funcionamento do hardware 
e software: Inicializar e desativar sistemas e aplicativos, configurar e reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas 
em equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, supervisionar linha de transmissão, identificar falhas em 
hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware, requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e 
software, efetuar controle de peças e suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (stand by), acionar 
equipamentos reserva; D - Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança (backup), guardar cópia 
de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, destruir informações sigilo-
sas descartadas; E - Atender cliente e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar atendimento a cliente e 
usuário, orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software, executar checagem inicial de solicitação, conduzir 
solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar tarefas de acordo com solicitação, recuperar arquivos, programas e 
relatórios, transferir arquivos, programas e relatórios; F - Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso 
de pessoas não autorizadas, sugerir mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, 
verificar equipamentos de energia, checar sistema de detecção de incêndio, checar iluminação de emergência, organizar 
cabeamento.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico em Informática ou similar de Nível Médio ou 
pós médio. Saber operar plataformas de grande porte (mainframe).

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar disponibilidade; demonstrar iniciativa; administrar o tempo; demonstrar aten-
ção difusa; demonstrar organização; demonstrar autocontrole; agir com objetividade; interpretar leitura técnica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas relativamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CARREIRA: VII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes dos cargos participam da elaboração e programam política de saúde e segurança 
no trabalho (SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e proces-
sos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção 
e controle.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar e participar da elaboração da política do SST: Planejar a política de 
saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da instituição, diagnosticar condições gerais da área 
de SST, analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar 
e comparar os referenciais legais da política a ser implantada, mostrar o impacto econômico de implantação da política, 
desenvolver sistema de gestão de SST, negociar a aplicabilidade da política, participar de reforma e elaboração de normas 
regulamentadoras; B - Implantar a política de SST: Divulgar a política na instituição ou empresa, administrar dificul-
dades de implantação, coordenar equipes multidisciplinares, acompanhar a implantação da política de SST, estabelecer 
programas, projetos e procedimentos de melhoria, elaborar e acompanhar programas preventivos e corretivos, desen-
volver programas, projetos e procedimentos de melhoria, implantar procedimentos técnicos e administrativos, emitir 
ordem de serviço, acompanhar ordem de serviço, promover ação conjunta com a área de saúde; C - Realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área da SST: Avaliar o ambiente de trabalho, interpretar indicadores de eficiência 
e eficácia dos programas implantados, validar indicadores de eficiência e eficácia, avaliar as atividades da organização 
versus os programas oficiais de SST e outros, adequar a política de SST às disposições legais, identificar indicadores para 
replanejamento do sistema, adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas, verificar o nível de atendimento 
e perspectivas de avanço, verificar implementação de ações preventivas e corretivas, avaliar o desempenho do sistema, 
estabelecer mecanismos de intervenção; D - Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade 
de vida e meio ambiente: Utilizar metodologia científica para avaliação, realizar inspeção, realizar análise preliminar de 
risco, elaborar e participar de Laudos ambientais, estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o desen-
volvimento sustentável, avaliar procedimentos de atendimentos emergenciais, participar do sistema de gestão ambiental, 
registrar procedimentos técnicos, supervisionar procedimentos técnicos, emitir parecer técnico; E - Desenvolver ações 
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educativas na área de SST: Identificar as necessidades educativas em SST, promover ações educativas em SST, elabo-
rar cronograma de ações educativas de segurança e saúde do trabalho, elaborar recursos e materiais didáticos de ações 
educativas de segurança e saúde, interagir com equipes multidisciplinares, disponibilizar material e recursos didáticos, 
disponibilizar material e recursos didáticos, formar multiplicadores, implementar intercâmbio entre técnicos de segurança 
do trabalho, difundir informações, utilizar métodos e técnicas de comunicação, avaliar ações educativas de segurança e 
saúde, participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho, orientar órgãos públicos e comunidade para o 
atendimento de emergências ambientais, participar de ações emergenciais; F - Participar de perícias e fiscalizações: 
Elaborar laudos periciais, atuar como perito, interagir com os setores envolvidos, propor medidas e soluções, acompanhar 
processos nas diversas esferas judiciárias; G - Integrar processos de negociações: Orientar as partes em SST, utilizar 
o referencial legal, promover reuniões com as contratadas, exigir o cumprimento das cláusulas contratuais relativas à SST, 
assessorar nas negociações, elaborar cláusulas de SST para acordos e negociações coletivas; H - Participar da doação 
de tecnologias e processos de trabalho: Analisar a aplicação de tecnologia, avaliar impacto da adoção, estabelecer 
procedimentos seguros e saudáveis, inspecionar implantação, estabelecer formas de controle dos riscos associados, emitir 
parecer sobre equipamentos, máquinas e processos; I - Gerenciar documentos de SST: Elaborar manual do sistema 
de gestão de SST, elaborar normas de procedimentos técnicos e administrativos, produzir anexos de atualização, gerar 
relatórios de resultados, documentar procedimentos e normas de sistemas de segurança, controlar atualização de docu-
mentos, normas e legislação, revisar documentação de SST, atualizar registros, organizar banco de dados, alimentar rede 
de informações; J - Investigar acidentes: Selecionar metodologia para investigação de acidentes, analisar causas de 
acidentes, determinar causas de acidentes, determinar causas de acidentes, identificar perdas decorrentes do acidente, 
elaborar relatório de acidente de trabalho, propor recomendações técnicas e verificar a eficácia das recomendações.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Técnico de Segurança no Trabalho de nível médio ou 
pós-médio. Conhecimentos específicos na área, conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de observação técnica, demonstrar ética, trabalhar em equipe, 
demonstrar capacidade de discernimento, administrar conflitos, demonstrar capacidade de negociação, tomar decisões, 
demonstrar visão sistêmica, demonstrar capacidade de comunicação, delegar atribuições e demonstrar atitude pró-ativa.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar; organi-
zar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada embora utilize soluções originais 
para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições os serviços referentes à elaboração de projetos, 
à fiscalização e complementação de obras e arquitetura, obedecida a legislação urbanística vigente. Elaboram planos e 
projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades da Administração 
Pública; coletar informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetô-
nico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia; pré-dimensionar o empreendimento 
proposto; elaborar estudos preliminares e alternativas; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas; definir 
materiais; elaborar planos diretores e setoriais; elaborar o detalhamento técnico construtivo; elaborar orçamento do pro-
jeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; emitir o registro de responsabilidade técnica (RRT) do 
serviço elaborado; B - Fiscalizar e Gerenciar a execução de obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto, 
fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal, monitorar controle de qualidade dos materiais e 
serviços, ajustar projeto a imprevistos; preparar cronograma físico e financeiro, elaborar o caderno de encargos, cumprir 
exigências legais de garantia dos serviços prestados, implementar parâmetros de segurança, acompanhar execução de 
serviços específicos, aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra, efetuar medições do serviço executado, aprovar 
os serviços executados, entregar a obra executada, executar reparos e serviços de garantia da obra; C - Prestar servi-
ços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas, promover integração entre comunidade e planos, 
programas e projetos, elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação, coordenar equipes 
de planos, programas e projetos; D - Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento 
proposto, verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais, avaliar alternativas de implan-
tação do projeto identificar alternativas de operacionalização, identificar alternativas de financiamento, elaborar relatórios 
conclusivos de viabilidade; F - Estabelecer políticas de gestão: Estabelecer diretrizes para legislação urbanística, es-
tabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural, monitorar implementação de programas, planos 
e projetos arquitetônicos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Arquitetura e Urbanismo com 
registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Complementam a escolaridade formal, conhecimen-
tos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar capacidade de síntese; expressar idéias graficamente; transmitir seguran-
ça; dar prova de percepção espacial; manifestar criatividade; gerenciar informações e atividades diversas; demonstrar 
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sensibilidade estética; manifestar comprometimento social; atuar em equipes multidisciplinares; administrar conflitos e 
assegurar a qualidade dos serviços.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande freqüência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as atividades que auxiliem os indivíduos, os grupos 
e as comunidades a usarem as suas próprias iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem 
e seu meio ambiente.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social e do CRAS com participação da sociedade civil, pesquisar a origem e natureza dos problemas, 
examinando, mediante entrevistas, visitas domiciliares ou outros métodos: o ambiente, as particularidades de indivíduos 
ou grupos; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, assim como encaminhar providencias e prestar orientação so-
cial a indivíduos, grupos e a população; acompanhar a evolução dos atendimentos nos casos em que se fizer necessário; 
fazer os levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional de interesse social; Atuar articulado 
as outras políticas públicas setoriais; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, ela-
borar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; ela-
borar relatórios e mapas estatísticos sobre as suas atividades; planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social; Participar na organização, coordenação e realização de conferências Municipais de Assistência Social e 
afins; prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva do fortalecimento do controle democrático e ampliação na partici-
pação de usuários e ou trabalhadores; executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior completo em Assistência Social e registro 
no Conselho de Classe.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar com ética profissional; manter-se atualizado; ouvir atentamente (saber ouvir); 
demonstrar bom senso; demonstrar sensibilidade; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; manter-se im-
parcial; demonstrar auto-controle; lidar com estresse; demonstrar discrição; manter-se disciplinado; manter-se firme; 
demonstrar persistência; mediar conflitos; participar de grupos de estudo; demonstrar sensibilidade política; estimular a 
criação de novos recursos; respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de opção sexual, etc; demons-
trar criatividade; manter o sigilo profissional; manter-se flexível e demonstrar ousadia.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas variadas e algumas complexas que exigem planejamento, organização, coorde-
nação e cuidados para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como no 
conteúdo geral.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
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Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis, Administração, Economia ou Direito, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, con-
tábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de 
auditoria e demais exigências legais e conhecimentos em informática.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: AUDITOR CONTÁBIL DE CONTROLE INTERNO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições de orientação e execução de atividades fiscaliza-
doras sobre as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e outras em defesa do erário e dos 
interesses do Município. Executar atividades operacionais de natureza técnica e de natureza administrativa, observada a 
sua área de formação, no desempenho do controle das finanças públicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Levantar dados e informações diversas, avaliando-os e elaborando relatórios com suges-
tões e recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos; comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e operacionais do Poder 
Executivo; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acom-
panhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidas pelo Poder Executivo; priorizar as ati-
vidades de caráter preventivo; avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes; recomendar medidas para 
o cumprimento de normas legais e técnicas; zelar pela observância dos limites de gastos totais do Poder Executivo; su-
pervisionar as medidas adotadas pelo Prefeito Municipal, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
caso necessário, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000; executar os serviços de desenvolvimento de métodos e 
rotinas objetivando a otimização dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno; produzir, sempre que requisitados, 
relatórios destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito e dos responsáveis pela administração de unidades do Poder 
Executivo, inclusive a Administração Direta e Indireta; participar de processos de expansão de informatização do Poder 
Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treina-
mentos dos servidores integrantes do sistema de controle interno, bem como, a disseminação de informações técnicas e 
legislativas; recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; propor ao Prefeito Municipal, instruções norma-
tivas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do 
sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos 
da Controladoria, mediante requisição oficial; realizar vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de 
prova sobre fatos e matérias sujeitos à ação do Controle Interno; elaborar relatório de auditorias ou vistorias realizadas e 
executar diligência interna e externa necessárias à instrução de processos.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior em Ciências 
Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, 
financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria e conhecimentos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; demonstrar capacidade de 
liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar linguagem; preservar sigilo, organizar o 
trabalho, administrar o tempo, expressar-se com clareza verbal, demonstrar capacidade de expressão escrita, demons-
trar capacidade de agir sob pressão, evidenciar capacidade de persuasão, agir com concisão, com ética profissional, com 
isenção, com autoridade inerente ao cargo, com sensibilidade social, raciocinar logicamente, atualizar seus conhecimentos 
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técnicos, portar-se com discrição, evidenciar combatividade, evidenciar idealismo, desenvolver produção científica.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar; coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possi-
bilidades de extravios devido a descuidos são patentes. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar 
perdas embora em grau reduzido.

CARGO: BIÓLOGO

CARREIRA: XIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na 
área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; orga-
nizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Realizar trabalhos 
científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas. Elaboram documentação técnica 
e científica e podem prestar assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de grande complexidade, que en-
volvem: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, 
projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das ciências 
biológicas; realizar e efetuar estudos e experiências relativos ao manejo dos recursos naturais e à recuperação de ambien-
tes degradados; manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer medidas de conservação desses recur-
sos; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar 
a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repo-
voamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; 
avaliação de impactos ambientais, valoração de danos ambientais, legislação ambiental, conservação de recursos natu-
rais; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias 
do cargo; prestar assessoria e elaborar documentação técnica rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento 
ambiental e registros legais; participar de programa de treinamento, quando convocado; responder tecnicamente elas 
funções de biologia perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo, executar tarefas complementares e afins 
relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à 
educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Biológicas, registro 
no Conselho Regional de Biologia (CRBIO). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com a 
etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica para fins 
administrativos e jurídicos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Diagnosticar e determinar o tratamento; fazer uso dos medicamentos que combatem as 
afecções da boca; fazer clínica buco-dentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respec-
tivos diagnósticos; fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária; fazer clínica odontopediátrica; proceder a estudos e 
pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a consequente assistência, através de visitas às escolas, 
hospitais e outras entidades de âmbito municipal; executar perícias odonto-legais; planejar, dirigir e participar das cam-
panhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc.; elaborar rela-
tórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, 
elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Odontologia com registro no 
Conselho Regional de Odontologia e demais exigências legais.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar paciência; evidenciar habilidade manual; cultivar senso estético; demonstrar 
bom senso; demonstrar equilíbrio emocional; evidenciar criatividade; demonstrar sensibilidade, demonstrar equilíbrio 
frente a situações imprevistas e evidenciar organização.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar 
atividades e situações que se renovam em sua natureza com frequência. Os problemas defrontados são igualmente com-
plexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: CONTADOR
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENFERMEIRO
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a recuperação da saúde do paciente nos hospitais, nas clínicas, em postos de saúde 
ou mesmo na casa do doente, desenvolvendo prevenção de doenças, participando de projetos de saúde pública. Prestam 
assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, navios, postos de saúde e 
em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
serviços de enfermagem, programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Organizar e dirigir os serviços de enfermagem de hospitais, clínica e postos de saúde; 
acompanhar o trabalho dos técnicos e auxiliares nos setores de enfermagem; atuar no controle de qualidade dos equipa-
mentos e materiais hospitalares; organizar e supervisionar os centros cirúrgicos, cuidando para que todos os instrumentos 
à cirurgia estejam em ordem; acompanhar paciente da gestação ao parto e amamentação; trabalhar em programas de 
planejamento familiar dando assistência e orientação ás famílias necessitadas; cuidar de crianças e recém-nascidos em 
creches, hospitais e postos de saúde; executar programas de saúde da comunidade e de educação sanitária em centros de 
saúde e de ensino; prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros quando 
solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Re-
gional de Enfermagem.
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EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar 
com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas exigem do ocupante preparo para lidar com imprevisto e com situações em 
que a emoção será posta à prova.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. Os materiais de trabalhos são de 
valor médio e de fácil reposição.

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução, coordenação, acompa-
nhamento, fiscalização, avaliação e supervisão de projetos de engenharia ambiental, objetivando a redução do impacto 
de atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente. Elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar 
assistência e consultoria técnicas.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, coordenar, executar, elaborar, supervisionar e analisar projetos referentes à recu-
peração de danos ambientais e de prevenção de impactos as atividades industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; 
monitorar a qualidade da água e fiscalizar a emissão de gases poluentes que prejudicam a qualidade do ar; elaborar e 
acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; realizar perí-
cias, prestar assessoria e elaborar e emitir laudos e pareceres sobre projetos para o licenciamento ambiental, atividades, 
análise de impacto referentes a sua área de atuação; desenvolver e executar projeto de recuperação de áreas poluídas e 
degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais; elaborar 
propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais; elaborar documen-
tação técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnica; demonstrar discernimento; desenvolver raciocínio 
lógico; demonstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade, participar de programa de treinamento, quando 
convocado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; responder tecnicamen-
te elas funções de engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; dirigir e conservar veículo e desenvolver outras 
atividades afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA). CNH categoria “AB”. Complementam a esco-
laridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defraudados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CARREIRA: IX
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos de 
engenharia civil relativos às rodovias, sistema d’água e esgoto e outros, estudando e preparando planos, métodos de tra-
balho para orientar a construção, reparos de obras, assegurando os padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere às estruturas de prédios, 
pontes e outros afins; estudar projetos dando o respectivo parecer no que se refere a construção de obras públicas e par-
ticulares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como, drenagem 
para irrigações destinados ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; dirigir e fiscalizar 
construção de edifícios, com todas a suas obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de 
calçamento de ruas e logradouros públicos; coordenar e supervisionar a execução de obras de saneamento urbano e rural; 
efetuar cálculos dos projetos elaborados; realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Civil, registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.
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JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração, execução e direção de projetos, 
estudos, planos e métodos de trabalho para orientar a realização dos serviços públicos e sua fiscalização, assegurando os 
padrões técnicos exigidos.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Engenharia Rural, compreendendo: atividades aplicadas para fins florestais de topo-
grafia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e açudagem; instalações elétricas de baixa tensão, para fins 
florestais; construções para fins florestais, desde que não contenham estruturas de concreto armado ou aço; construção 
de estradas exclusivamente de interesse florestal; B - Defesa sanitária, compreendendo controle e orientação técnica na 
aplicação de defensivos para fins florestais; C - Em geral: I - Mecanização, compreendendo experimentação, indicação do 
emprego de tratores, máquinas e implementos necessários a fins florestais; II - Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e 
multiplicação de matrizes, sementes, mudas, no campo florestal; III - Padronização, conservação, armazenagem, classi-
ficação, abastecimento e distribuição de produtos florestais; IV - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção 
e manejo de florestas; V - Exploração e utilização de florestas de seus produtos; VI - Levantamento, classificação, análi-
se, capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para fins florestais; VII - Tecnologia e 
industrialização de produtos e sub-produtos florestais; VIII - Arborização e administração de parques, reservas e hortos 
florestais; IX- Fitopatologia, microbiologia, parasitologia e entomologia florestais; X - Xilologia. Secagem, preservação e 
tratamento da madeira; XI- Meteorologia, climatologia e ecologia; XII - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais; 
XIII - Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais; XIV- Política e economia florestais; XV- Promoção e divulga-
ção de técnicas florestais; XVI- Assuntos de engenharia legal referentes a florestas, correspondendo vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramentos e laudos respectivos; XII- Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; XIII e 
executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Engenharia Florestal, registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos 
de informática e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar discernimento; demonstrar criatividade; desenvolver raciocínio lógico; de-
monstrar espírito empreendedor; evidenciar adaptabilidade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: FARMACÊUTICO

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições as tarefas relacionadas com a composição e for-
necimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animais 
e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, para atender a receitas medicas, odontológicas e veterinárias e a 
dispositivos legais.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmu-
las químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados; fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 
receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equi-
parados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender 
aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo de 
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, piro-
gêneo e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 
fazer análises clínicas de exudatos e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se 
de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnostico de doenças; realizar estudos análises e testes com 
plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a 
analise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e transudados humanos 
ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-peri-
ciais; efetuar analise bromatológica de alimento, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde publica; fiscalizar farmácias, drogarias, industrias quí-
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mico-farmacêuticas, quanto ao aspecto-sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 
assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim 
de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres, manifestos e outros; prestar serviços 
de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado; prestar plantão na Far-
mácia Básica da Unidade de Saúde e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica com re-
gistro no Conselho Regional de Farmácia e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar criatividade, demonstrar dinamismo, evidenciar iniciativa, demonstrar capaci-
dade de decisão, cultivar visão global, demonstrar adaptabilidade; desenvolver visão espacial; evidenciar raciocínio lógico 
e desenvolver raciocínio matemático.

JULGAMENTO E INICIATIVA: O ocupante usa iniciativa própria para solucionar problemas simples e encaminhá-las. Em 
sua grande maioria as tarefas são repetitivas.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Atender pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-
-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; 
prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas 
terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. B - Habilitar 
pacientes: eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-múscu-
lo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). 
C - Orientar pacientes e familiares: explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. D - Outros serviços: pro-
mover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, prestar serviços de inspeção, 
fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, quando solicitado e executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registros no conselho 
profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para pro-
moção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elabo-
ram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

JORNADA DE TRABALHO: 24 horas semanais
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
do corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, 
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas 
para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde 
pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar pesquisas sobre natu-
reza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação 
de suas descobertas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexida-
de associadas ao ambiente organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina, inscrição no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manifestar atenção seletiva; demonstrar rapidez de percepção; manifestar tolerância; ma-
nifestar altruísmo; lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; manifestar empatia; interpretar linguagem verbal 
e não-verbal; demonstrar capacidade de liderança; tomar decisões; demonstrar imparcialidade de julgamento; adequar 
linguagem; preservar sigilo médico.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem estar 
animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; 
atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar 
nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração 
de legislação pertinente.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da 
atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de 
eficiência produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipa-
mentos zootécnicos; desenvolver programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; 
elaborar programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e funcionamento 
dos sistemas de produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar qualidade dos 
ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres em cativeiro; controlar serviços de 
inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à produção animal. B - Praticar clínica médica veterinária, 
em todas as suas especialidades: Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; diagnosticar patologias; 
prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, anestesia, e tranquilização de animais; 
realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames 
auxiliares de diagnóstico; realizar necrópsias. C - Exercer defesa sanitária animal: Elaborar diagnóstico situacional 
para elaboração de programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para 
diagnóstico de doenças; executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; analisar relatório 
técnico de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de doenças; avaliar programas de controle e 
erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar trânsito de animais, eventos agropecuá-
rios e propriedades. D - Promover saúde pública: Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar 
riscos do uso de insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 
fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; elaborar pro-
gramas de controle de pragas e vetores; executar programas de controle de qualidade de alimentos; executar programas 
de controle e erradicação de zoonoses; executar programas de controle de pragas e vetores; orientar acondicionamento 
e destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; notificar 
ocorrências de zoonoses às autoridades competentes. E - Elaborar laudos, pareceres e atestados: Emitir atestado de 
saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo técnico; realizar atividades de peritagem em 
demandas judiciais; elaborar projetos técnicos. F - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade 
de produtos: Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de matérias-pri-
mas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos. G - Atuar 
na área de biotecnologia: Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 
utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; realizar fertilização in 
vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas 
de biossegurança. H - Serviços gerais: utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Medicina Veterinária, com registro no 
conselho profissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.



24/03/2016 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 474

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 148

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar habilidade manual; física e versatilidade; agir com iniciativa e agir com cora-
gem.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas complexas, basicamente variadas segundo normas ou políticas gerais da Prefei-
tura. Usa de julgamento independente para tomar decisões que envolvam a definição e a solução de problemas originais, 
altamente técnicos e constantes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Materiais de trabalho são de valor médio e de fácil reposição. Efeitos na 
execução dos trabalhos da Prefeitura são mínimos.

CARGO: NUTRICIONISTA

CARREIRA: VIII

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, or-
ganizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de 
programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias 
de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao Manual de Boas Práticas.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou 
enfermos); Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar 
dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético; 
identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; 
realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em 
prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares e cuidadores; realizar acompanhamento 
nutricional; dar alta em nutrição; realizar atendimento domiciliar; prover educação nutricional; elaborar plano alimentar 
em atividades físicas; B - Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar cardápios, confeccionar escala 
de trabalho, selecionar fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios comprar 
gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios supervisionar compras, supervisionar recepção de gêne-
ros, supervisionar controle de estoque, transmitir instruções à equipe, supervisionar pessoal operacional, supervisionar 
preparo das refeições, supervisionar distribuição das refeições, verificar aceitação das refeições, medir resto-ingestão, 
avaliar etapas de trabalho, executar procedimentos técnico-administrativos; C - Efetuar controle higiênico-sanitário: 
Controlar higienização de pessoal, controlar higienização de ambiente, controlar higienização de equipamentos e utensílios 
controlar higienização de alimentos, controlar validade de produtos, controlar qualidade de alimentos, identificar perigos 
e pontos críticos de controle (appcc), solicitar análise microbiológica dos alimentos, efetuar visitas técnicas; D - Estrutu-
rar atendimento ao consumidor: estruturar banco de dados, estruturar ponto de atendimento, esclarecer dúvidas dos 
pacientes, informar consumidores, providenciar troca de produtos, informar a Prefeitura dos resultados do atendimento, 
sugerir melhorias de produtos e serviços, participar de ações de marketing, estruturar plano de gerenciamento de crise; E 
- Gerenciar recursos humanos e materiais e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de pessoal, requali-
ficar pessoal, aplicar ações preventivas e corretivas, controlar custos, aplicar programas de auditoria interna, confeccionar 
plano de contingência, prestar serviços de inspeção, fiscalização, capacitação, elaboração de relatórios, dentre outros, 
quando solicitado e executar outras atividades correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Curso Superior em Nutrição, com registro no conselho pro-
fissional pertinente e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Dominar legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional, atualizar-
-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criatividade, flexibilidade, liderança, 
delegar funções, transmitir segurança, contornar situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar 
de entidades de classe, participar de grupos técnicos, participar de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-cien-
tíficas, participar de programas institucionais, demonstrar capacidade redacional, demonstrar fluência verbal, trabalhar 
em equipe multi e interdisciplinar.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de 
custo muito elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes que poderiam produzir 
perdas de alta gravidade.

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua consul-
toria e assessoramento jurídico.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Representar judicial e extrajudicialmente o Município, exercendo privativamente a sua con-
sultoria e assessoramento jurídico; promover privativamente a cobrança judicial da dívida do Município; promover medi-
das administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do Município; apreciar, por determinação do Prefeito 
Municipal, a legalidade e moralidade dos atos dos agentes da Administração Municipal, cabendo-lhe propor, quando se fize-
rem necessárias, as ações judiciais competentes; examinar e aprovar previamente as minutas dos editais de licitação, con-
tratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para formação 
de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer 
órgãos ou entidades integrantes da Administração do Poder Executivo, inclusive seus aditamentos; prestar assessoramen-
to técnico-legislativo ao Prefeito Municipal na elaboração de projetos de lei, decretos, vetos e atos normativos em geral; 
fixar administrativamente a interpretação da Constituição, das leis, decretos, ajustes, contratos e atos normativos em 
geral, a ser uniformemente observadas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal; assessorar privativamente o 
Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e di-
retrizes; editar enunciados dos seus Pronunciamentos; propor ação civil pública em representação ao Município; propor ao 
Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico que visem proteção do patrimônio dos órgãos da Administração centralizada 
e descentralizada; elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, submetendo-as ao Pre-
feito Municipal; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados 
relacionados com a Administração Municipal; e exercer outras atividades compatíveis com sua destinação constitucional. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Bacharelato em Direito e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Expressar-se com clareza verbal; demonstrar capacidade de expressão escrita; agir com 
ética profissional; agir com isenção; agir com autoridade inerente ao cargo; agir com sensibilidade social; raciocinar logi-
camente; atualizar seus conhecimentos técnicos; portar-se com discrição; evidenciar combatividade.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ati-
vidades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as pos-
sibilidades de perdas devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido.

CARGO: PSICÓLOGO

CARREIRA: IX

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições proceder ao estudo e análise dos processos intra-
pessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no 
âmbito das instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas relações.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir 
nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a 
condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades profissionais, atua no âmbito da 
educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu 
trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano, analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e 
psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se no psicodiagnós-
tico e atendimento psicológico; promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando 
para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu 
conhecimento e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalida-
de, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, 
conforme a necessidade.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Psicologia com registro no 
Conselho de Classe e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Manter sigilo; cultivar a ética; demonstrar ciência sobre código de ética profissional; de-
monstrar ciência sobre legislação pertinente; trabalhar em equipe; manter imparcialidade e neutralidade; demonstrar bom 
senso; respeitar os limites de atuação; ser psicoanalisado; ser psicoterapeutizado; demonstrar continência (Acolhedor); 
demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; ouvir ativamente (saber ouvir); manter-se atualizado; contornar situações 
adversas; respeitar valores e crenças dos clientes; demonstrar capacidade de observação; demonstrar habilidade de ques-
tionar; amar a verdade; manter o setting analítico; demonstrar autonomia de pensamento; demonstrar espírito crítico; 
respeitar os limites do cliente e tomar decisões em situações de pressão.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas complexas e variadas. O ocupante deve planejar, coordenar e integrar ativi-
dades e situações que se renovam em sua natureza com grande frequência. Os problemas defrontados são igualmente 
complexos em sua generalidade.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: As possibilidades de perda devido a descuidos são mínimas.
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CARGOS DO MAGISTÉRIO

CARGO: PROFESSOR MA.PA

ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

Elaborar o seu plano de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientar, controlar, avaliar e registrar as ati-
vidades do processo ensino aprendizagem; Ministrar aulas, zelar pela aprendizagem dos alunos; Executar carga horária 
estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente; Participar da elaboração e execução do projeto 
político-pedagógico da escola; Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos; Desenvolver atividades de recuperação 
da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Participar de reuniões, grupos de estudo e outros eventos pro-
movidos pela escola; Participar de programas educacionais que objetivem promover a formação profissional continuada; 
Planejar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento educacional dos alunos, proporcionando-lhes oportunidades 
de aprender; Responder pelo aproveitamento escolar de seus alunos; Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da unidade escolar; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Freqüentar cursos planejados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, destinados à sua formação, atualização ou aperfeiçoamento; Promover a saudável in-
teração na sala de aula, estimular o desenvolvimento de auto-imagem positiva, de autoconfiança, autonomia e respeito 
entre os alunos; Comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na escola, garantindo a todos o direito à aprendi-
zagem; Participar e/ou empreender atividades extra-classe desenvolvidas na escola; Participar do processo de integração 
escola-comunidade; Propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica; Participar de discussões e decisões da 
escola mediante atuação conjunta com os demais integrantes da comunidade escolar através do Conselho de Classe e de 
Escola; Cultivar o desenvolvimento/formação de valores éticos; Zelar pela preservação do patrimônio escolar; Participar 
efetivamente do Conselho de Classe; Apresentar informações de avaliação do rendimento escolar de seus alunos; Identi-
ficar alunos de aproveitamento insuficiente, analisar suas causas e sugerir medidas para minimizar seus efeitos; Detectar 
casos de alunos que apresentam problemas específicos e proporcionar atendimento diferenciado; Executar todos os re-
gistros necessários à documentação escolar, mantendo-os atualizados; Respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela 
escola; Desempenhar outras funções afins.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação licenciatura de graduação plena em curso reconhecido pelo MEC, com di-
ploma registrado na forma da lei.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência anterior para o exercício deste cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: regência de classe no âmbito da Educação Infantil 
(Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PB

ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, área de estudo ou atividades, avaliar e acompanhar o 
aproveitamento do corpo discente da educação básica, no respectivo campo de atuação.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

O professor “B” tem a seu cargo as atribuições indicadas para o professor “A”, destacando entre elas: Participar da elabo-
ração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis em atingir os fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem; Desempenhar outras funções afins.
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FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Licenciatura de graduação plena na área de atuação específica, em cursos reconheci-
dos pelo MEC. Admitem-se, ainda, profissionais com graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicos do 
currículo, acrescida da complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente.

EXPERIÊNCIA: não é exigida experiência para o cargo.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem, 
demonstrar conhecimento, conteúdos, criatividade e dinamismo; controlar situações adversas e demonstrar a competên-
cia de trabalhar em equipe.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Exercício da regência de classe nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: PROFESSOR MA.PP

ATUAÇÃO: UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planeja-
mento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação educacional e inspeção escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:

São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica a direção escolar, a administração, a ava-
liação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em 
assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares 
na área de educação, compreendendo as seguintes especificações: I - no âmbito escolar: Coordenar a elaboração e a 
execução de proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo 
em vista atingir os seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração de sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, 
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensá-
veis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas 
e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagó-
gicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o financiamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Participar 
do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatis-
fatório e propor medidas para superá-los; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências profissio-
nais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe; Coordenar a elaboração, de forma coletiva, de 
planos curriculares, e planos de curso, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a 
sua execução. II - no âmbito da administração municipal: Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar 
as atividades das unidades escolares de ensino, da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Estadual de 
Ensino. diligenciar a execução de planos, programas , projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e con-
trolar sua execução, desenvolver estudos, diagnóstico qualitativos e quantitativos sobre a realidade de ensino e elaborar 
programas, planos e projetos de intervenção; propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e 
prioridades de educação; elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução 
de planos, programas, projetos e atividades educacionais; prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; desem-
penhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas; responder pela 
gestão da educação. Incluindo o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação dos diversos setores que integram 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educa-
cional, Inspeção e Administração Escolar, em curso reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação vigente. 

EXPERIÊNCIA: ter experiência mínima de dois anos em atividades de ensino, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino público ou privado.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Cultivar ética profissional; demonstrar polidez, criatividade, iniciativa, solidariedade, pa-
ciência, discrição e responsabilidade; aprimorar conhecimento; apresentar versatilidade; zelar documentos e valores de 
terceiros; cativar as pessoas; zelar pelo patrimônio e desenvolver orientação espacial; demonstrar muito tato em lidar com 
pessoas relacionando-se facilmente com os colegas de trabalho, sociabilidade e mediar o processo ensino-aprendizagem. 
Demonstrar capacidade de tomar decisões, atitude empreendedora, de liderança, capacidade de administrar conflitos, 
comunicação oral e escrita.
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ÂMBITO DE ATUAÇÃO e CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO: Para atendimento às necessidades específicas, pode-
rão atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Ensino 
Fundamental, coordenando atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Elaborar, acompanhar e 
avaliar o plano, programas e projetos, voltados para o desenvolvimento do Sistema e/ou rede de ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com o patrimônio na forma de equipamentos, materiais ou 
recursos, podendo provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos, omissão ou negligência.

CARGOS DO SAAE

CARGO: AJUDANTE

CARREIRA: II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas de natureza rudimentar em 
que prevaleça o esforço físico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir 
e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; carregar e descarregar ca-
minhões com materiais de construção e volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, 
bem como, auxiliar assentamento dos mesmos; abrir o solo para implantação de manilhas, auxiliando no transporte e 
colocação das mesmas; auxiliar nos serviços de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos 
serviços de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; auxiliar na construção de bueiros 
e estradas; auxiliar nos serviços de lubrificação e manutenção de máquinas; auxiliar na execução reforma e conservação 
de canteiros em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas; preparar qualquer tipo 
de massa a base de cal, cimento e concreto; encher formas de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto 
com massa de concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação das ferramentas de 
trabalho; limpar ruas e estradas e executar outras tarefas correlatas. 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4ª (quarta) série do Ensino Fundamental.

EXPERIÊNCIA: Nenhuma experiência é exigida para o cargo. O aprendizado ocorre no local de trabalho e o pleno desem-
penho das atividades ocorre com menos de um ano de experiência.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Demonstrar força física; demonstrar resistência física; demonstrar sensibilidade; habilida-
de manual; responsabilidade; sensibilidade com animais; destreza manual; sensibilidade tátil; visão espacial; sensibilida-
de olfativa e trabalhar em equipe.

JULGAMENTO E INICIATIVA: Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõem a menor 
dificuldade para o seu desempenho.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamentos, materiais ou 
recursos e podem provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: CONTADOR

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas referentes à contabilidade 
financeira, orçamentária, patrimonial e auditorias.

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas, 
direitos e obrigações da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas orçamentárias e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a 
despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas 
internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua ver-
são final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei Complementar 101/2000; acompanhar e fisca-
lizar execução orçamentária, financeira e patrimonial mensalmente; elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, 
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; elaborar e acompanhar a divulgação na forma 
da Lei dos relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 101/2000; pre-
parar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para realização de audiência pública, conforme definido na 
mesma Lei; acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites estabelecidos pela Lei Complementar 
101/2000; assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; 
orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; executar 
serviço de auditoria interna; executar outras tarefas correlatas.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no 
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Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

CARGO: QUÍMICO

CARREIRA: V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, re-
agentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzir subs-
tâncias, desenvolver metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, 
supervisionar procedimentos químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais.

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: A - Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas: selecionar metodologias 
de análise, materiais e reagentes de análise e critérios de amostragem; coletar; acondicionar amostras para preserva-
ção; reduzir granulometria de amostras; homogenizar, quartear e dimensionar amostras; submeter amostras a processos 
químicos e físicos; medir parâmetros químicos e físico-químicos de amostras. B - Produzir substâncias: especificar 
matérias-primas; extrair, sintetizar, concentrar, purificar e secar substâncias; caracterizar substâncias e produtos; estabe-
lecer composição de produto final; assessorar em desenvolvimento de equipamentos; orientar processo de acondiciona-
mento de produtos; estabelecer prazo de validade de produtos. C - Desenvolver metodologias analíticas: pesquisar 
bibliografia; elaborar procedimentos analíticos; validar metodologias analíticas; estimar custo-benefício de metodologias; 
analíticas. D - Interpretar dados químicos: tratar dados; analisar resultados de ensaio; comparar resultados com pa-
râmetros analíticos e de referência; avaliar aplicabilidade de métodos; rastrear causas de alterações em resultados; emitir 
pareceres, laudos e relatórios técnicos. E - Monitorar impacto ambiental de substâncias: Mensurar geração de resí-
duos poluentes; identificar resíduos poluentes; mensurar grau de toxicidade de substâncias; descartar resíduos inertes; 
reciclar substâncias; tratar resíduos químicos, físicos, biológicos e radioativos; monitorar comportamento de substâncias 
em ambiente; monitorar confinamento de substâncias tóxicas e/ou radioativas; descrever ações preventivas e corretivas 
de impacto ambiental; fiscalizar descarte de resíduos poluentes. F - Supervisionar procedimentos químicos: Definir 
metodologia de processos; supervisionar recepção e identificação de amostras; verificar procedência e características de 
matéria-prima; verificar condições de uso de equipamentos; supervisionar calibração de equipamentos e execução de 
ensaios; examinar relatórios de produção; implementar ações preventivas e corretivas; referendar resultados. G - Coor-
denar atividades químicas laboratoriais e industriais: Especificar equipamentos e materiais necessários; controlar 
entrada e saída de materiais e equipamentos; inspecionar uso de equipamentos de segurança. H - Serviços gerais: utilizar 
recursos de Informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Nível Superior Completo em Química, registro no conselho 
de classe respectivo. Complementam a escolaridade formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências 
legais.

EXPERIÊNCIA: O cargo não exige experiência profissional de seu ocupante.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Agir eticamente. Agir de forma educada. Demonstrar objetividade. Demonstrar conheci-
mentos básicos de informática. Raciocinar logicamente. Agir com discrição. Manter-se atencioso. Demonstrar flexibilida-
de. Zelar pelas informações. Manter-se atualizado. Falar corretamente. Guardar sigilo. Trabalhar em equipe. Demonstrar 
conhecimento de outras línguas. Manter-se atualizado perante a legislação. Manter-se informado. Agir com dinamismo.

JULGAMENTO E INICIATIVA: As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, or-
ganizar e coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize soluções 
originais para o encaminhamento dos detalhes.

RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou 
recursos, e pode provocar perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Os candidatos classificados nas áreas profissionais específicas deverão desenvolver suas atividades descritas nas leis de 
sua criação, Leis Municipais nºs 543/01, 544/01, 585/02, 764/07, 820/09 e suas alterações e demais normas administra-
tivas (podendo ser acessadas nos sites: www.cmav.es.gov.br e www.pmav.es.gov.br), nos órgãos ou setores desta muni-
cipalidade, de acordo com a necessidade, lotação e horários determinados pela Administração.
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ANEXO IV

REQUISIÇÃO PARA CONDIÇÃO ESPECIAL

Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento 

Eu ___________________________________________________________________________

Inscrição nº ________________, portador do documento de identificação nº _______________________ , expedido 
pelo ______________________________, candidato (a) ao cargo de _______________________________________
________ no Concurso Público do Município de _____________________________________ , venho requerer a V.Sa, 
condições especiais para realizar a prova conforme as informações prestadas a seguir:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

São Domingos do Norte/ES - .......... de ............................................. de 2016.

Assinatura do Candidato

ANEXO V

FORMULÁRIO PRÓPRIO PARA RECURSOS DE QUESTÕES OBJETIVAS E GABARITOS

 IMPORTANTE:

04) Para cada questão use uma folha de formulário.

05) Os questionamentos devem atender aos itens : 11.1.2 ;

11.1.2.1 ;11.1.2.1.1 e 11.1.2.1.2.

06) Nas questões anuladas, os pontos correspondentes serão

atribuídos a todos candidatos.

Candidato:

Cargo: 

Inscrição: Número da questão: 

FUNDAMENTAÇÃO

Assinatura do Candidato

São Domingos do Norte: ............. de ..................................  de 2016.
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ANEXO VI

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo

Identidade Nº

Cargo  Tel.:

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Declaro que estou desempregado, não estou recebendo seguro desemprego, tenho consumo mensal de energia elétrica domiciliar 
não superior a 100 (cem) KWh, não estou exercendo qualquer atividade remunerada e minha renda familiar não é superior a 01 (um) 
salário mínimo.

São Domingos do Norte/ES : .............. de ................................. de 2016.

Assinatura do Candidato

ATENÇÃO

· Este requerimento não dispensa o candidato do envio da documentação por

via postal AR.

· Qualquer inveracidade constatada nos documentos comprobatórios

de isenção de pagamento da taxa de inscrição será fato para o

cancelamento da isenção/inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela

decorrentes.

· Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do

candidato, assim como a idoneidade dos documentos apresentados.

· A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição

deverá ser feita, obrigatoriamente, no período de 24 a 29 de março de

2016.

· Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou

remetidos fora do prazo estipulado.

· A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 08 de

Abril de 2016 no endereço eletrônico www.fest.org.br.


