
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARPINA - PE 
  

EDITAL Nº 001/2018 

 
A COMISSÃO GERAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela Portaria Municipal nº. 691/2017, torna pública a abertura das inscrições e 
estabelece normas relativas à realização de Seleção Pública Simplificada de avaliação curricular 
destinada à seleção de candidatos para contratações temporárias, para o desempenho de 
diversas funções na Prefeitura Municipal do Carpina, Estado de Pernambuco, conforme 
disposições contidas neste edital e nos diplomas legais vigentes. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa à contratação temporária para 
desempenho das funções e no quantitativo de vagas indicadas no Anexo I, no âmbito da 
Prefeitura Municipal do Carpina, PE.  
1.2. O contrato temporário a ser firmado para as funções oferecidas neste edital terá a duração de 
até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da 
necessidade do serviço prestado.  
1.3. A seleção pública de que trata este edital será realizada em uma única etapa, de caráter 
classificatório, denominada de avaliação curricular, conforme dispõem os itens 5 e 6 deste edital.  
1.4. Os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla 
publicidade, serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco - 
AMUPE, nos quadros de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal e em locais de grande 
circulação de pessoas. 
1.5. A execução dos atos inerentes a esta Seleção Pública, será realizada pela Prefeitura 
Municipal do Carpina, através da Comissão Geral da Seleção Pública Simplificada, devidamente 
nomeada para tal. 
  
2. DAS FUNÇÕES, QUANTITATIVO DE VAGAS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA A 
CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO:  
2.1. Os requisitos para contratação, a jornada de trabalho, as vagas disponíveis para contratação 
imediata, as atribuições e a remuneração dos profissionais que vierem a ser contratados pelo 
Município em decorrência desta seleção estão previstos no Anexo I.  
 
3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

3.1. Do total de vagas ofertadas por função neste edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) será 
reservado para contratação de pessoas portadoras de deficiência, em cumprimento ao que 
assegura o art. 2º da Lei Federal nº 7.853/89 e art. 37, § 1º do Decreto Federal nº 3.298/99 e do 
art. 97, inciso VI, alínea “a” da Constituição do Estado de Pernambuco, observando-se a 
compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da 
função para a qual concorre.  
3.1.1. Os candidatos portadores de deficiência poderão se candidatar a todas as funções 
previstas neste edital, seja com qualquer quantitativo de vagas previstas. A Administração 
somente passará a convocá-los com os benefícios da condição de candidato portador de 
deficiência a partir da 2ª (segunda) convocação para a contratação.  
3.2. Serão consideradas pessoas portadoras de necessidades especiais as que se enquadrem 
nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298, de 20.12.1999 e suas alterações, o que 
regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e a Constituição do Estado de Pernambuco.  



 
 

3.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas portadoras de 
necessidades especiais deverão, no ato de inscrição, declarar essa condição e especificar sua 
deficiência.  
3.4. Os candidatos que se declararem pessoas portadoras de necessidades especiais participarão 
do certame em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere aos critérios 
de aprovação, em conformidade ao que determina o artigo 41, inc. I a IV do Decreto nº 3.298/99 e 
suas alterações.  
3.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser portador de deficiência ficará impedido 
de concorrer às vagas reservadas, porém disputará as de classificação geral.  
3.6. A classificação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada às pessoas 
portadoras de necessidades especiais, devendo ainda, quando convocado, submeter-se à Perícia 
Médica que será promovida pela Junta Médica do Município ou entidade por ele credenciada.  
3.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o candidato deve apresentar 
laudo médico atestando o tipo, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID e indicando a causa 
provável da deficiência.  
3.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:  
a) a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando obrigatoriamente os 
critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298, de 20.12.1999; e  
b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das atividades inerentes à função à 
qual concorre, tendo por referência a descrição das atribuições da função constante do edital.  
3.9. O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com deficiência terá seu 
nome excluído da lista de classificados para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na 
lista de classificação para as vagas de concorrência geral.  
3.10. O candidato cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das atividades da 
função será desclassificado e excluído do certame.  
3.11. As vagas reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais que não forem 
preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no certame ou por decisão da Perícia Médica 
serão preenchidas pelos demais candidatos da concorrência geral, observada a ordem de 
classificação.  
3.12. Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a 
reserva de vaga no certame para justificar a concessão de licença.  
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. Para se inscrever, o candidato deverá preencher de forma legível, em letra de forma, o 
formulário constante no Anexo III, com os seus dados pessoais, as informações curriculares 
solicitadas, inclusive as referentes à sua experiência profissional e aos cursos realizados, 
devidamente comprovados, através de certificados, declarações, carteira profissional ou contratos, 
promovendo a totalização dos pontos, conforme estabelecido no Anexo II, devendo atribuir nota 0 
(zero) para o item de avaliação em que o candidato não pontuar, dados estes que serão o único 
instrumento de base para a avaliação curricular.  
4.2. O formulário de inscrição não poderá ser rasurado, sob pena de invalidação da inscrição.  
4.3. São da responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados para a 
inscrição, bem como, os documentos acostados.  
4.4. O Município de Carpina não se responsabilizará por solicitações de inscrição não 
protocoladas nos prazos estipulados neste edital (cronograma do evento) por qualquer motivo.  
4.5. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam a 
presente seleção.  
4.6. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Administração do direito de excluir da seleção o candidato que não 



 
 

preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente 
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
4.7. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste edital.  
4.8. A inscrição será gratuita para todos os cargos disponíveis neste edital. 
4.9. O formulário de inscrição, impresso e preenchido em 02 (duas) via, juntamente com a 
documentação comprobatória deverá ser entregue ao funcionário competente, no posto de 
inscrição, localizado no prédio da Prefeitura, sito a Praça São José, 95, Centro, Carpina - PE. 
No horário das 08:00 as 13:00 horas, no período estabelecido no cronograma de eventos. 
4.10. É facultado a qualquer candidato concorrer a mais de uma função oferecida neste edital, 
devendo, neste caso, efetuar tantas inscrições quanto sejam as funções a que desejar concorrer, 
preenchendo os respectivos formulários para cada inscrição. 
4.10.1. Os candidatos que concorrerem a mais de uma função oferecida neste edital constarão na 
lista de classificados de todas as funções a que concorrer, mas não poderão acumular mais de 
uma contratação concomitantemente, caso venha a ser convocado pela Administração, salvo nos 
casos constitucionalmente permitidos.  
4.11. A inscrição é gratuita. 
 
5. DA SELEÇÃO  
5.1. A presente seleção será realizada em uma única etapa, denominada Avaliação Curricular, 
de caráter apenas classificatório, conforme critérios de avaliação estabelecidos no Anexo II.  
5.1.1. Somente serão considerados os critérios de avaliação previstos no Anexo II, obtidos pelo 
candidato até a data de inscrição no processo seletivo simplificado. Itens de avaliação (obtenção 
de grau, aquisição de experiência, conclusão de curso, etc.) que venham a ser obtidos 
posteriormente à data de inscrição não serão considerados para fins de classificação no processo 
seletivo regulado neste edital.  
5.2. Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, 
que serão avaliados através das informações prestadas no Formulário de Inscrição.  
5.3. Em nenhuma hipótese a informação curricular não declarada no ato da inscrição será acatada 
para a Avaliação Curricular.  
5.4. Os candidatos serão preliminarmente classificados na ordem decrescente da pontuação 
obtida na avaliação curricular de acordo com as informações lançadas pelo próprio candidato no 
formulário de inscrição e documentação em anexo a inscrição, passando a Comissão de avaliação 
a verificar se as informações prestadas encontram-se devidamente comprovadas.  
5.4.1. Caso a informação curricular prestada no formulário de inscrição não seja devidamente 
comprovada, o candidato será excluído do certame.  
5.4.2. Caso o candidato deixe de lançar no formulário informação que esteja comprovada na 
documentação apresentada, esta não será considerada.  
5.4.3. Os candidatos que concorrerem na condição de portadores de necessidades especiais 
formarão uma lista de classificados apartada.  
5.5. A Avaliação Curricular valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, observados, os critérios 
estabelecidos no Anexo II.  
5.6. A fração de tempo de experiência superior a 6 (seis) meses será arredondada para 1 (um) 
ano.  
5.7. Estágios e trabalhos voluntários serão considerados para fins de comprovação de experiência 
profissional.  
5.8. A prova de inscrição na entidade de representação da categoria profissional dar-se-á 
mediante cópia da carteira de identificação expedida pelo respectivo conselho de classe.  
5.9. Qualquer informação ou documento falso gera a eliminação do candidato do presente 
processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis.  
5.10. Para a pontuação de cursos de capacitação e experiências profissionais, quando prevista 
como critério de seleção, só serão pontuados com a devida correlação de conhecimentos 



 
 

ministrados/atribuições com a função para a qual o candidato se inscreveu, sendo aceitos 
simpósios, congressos, seminários, palestras, painéis ou eventos similares.  
5.15. Os cursos de capacitação realizados no exterior devem ter seu teor traduzido por tradutor 
juramentado ou o comprovante de nacionalização do título junto ao órgão competente.  
5.16. Para o cálculo de experiência profissional não é admitido computar tempo simultâneo.  
5.17. Os documentos apresentados em cópia deverão estar autenticados, por tabelião de notas 
ou por servidor público da Prefeitura Municipal de Carpina (o candidato deverá comparecer 
munido dos documentos originais e cópias para autenticação).  
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
6.1. A classificação geral se dará a partir dos pontos obtidos pelo candidato na Avaliação 
Curricular.  
6.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:  

6.2.1. Maior tempo de experiência comprovada de atividade na área específica;  
6.2.2. Maior número de cursos na área a que concorre;  
6.2.3. Idade mais avançada.  
6.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão solicitadas e 
analisadas as Certidões de Nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desempate 
em hora(s) e minuto(s).  
6.4. Fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
nos termos do art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada 
como primeiro critério para desempate, sucedido do outro critério previsto nos subitens anteriores. 
6.5. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código (lei federal 
11.689/2008), preferência, em igualdade de condições, no provimento, mediante concurso, de 
cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.  
 
7. DOS RECURSOS  
7.1 Poderá ser interposto recurso quanto ao resultado preliminar deste certame, dirigido ao 
Presidente da Comissão Geral da Seleção Pública Simplificada, no prazo estabelecido no Anexo 
IV, dentro do horário das 8:00 às 13:00, no seguinte endereço: prédio da Prefeitura, sito a Praça 
São José, 95, Centro, Carpina - PE. No horário das 08:00 as 13:00 horas 
7.2. Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados no cronograma 
constante no Anexo IV.  
7.3. Os recursos deverão especificar o(s) item(ns) impugnado(s) e as razões pelas quais a 
pontuação atribuída a ele(s) está incorreta.  
7.4. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) 
candidato(s), bem como protocolados fora do período estabelecido.  
 
8. DA CONTRATAÇÃO  
8.1. São requisitos básicos para a contratação:  
a) ter sido classificado no presente processo seletivo;  
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;  
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
d) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino com até 45 anos de idade;  
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;  
f) cumprir as determinações deste edital;  
g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente 
permitidos;  
h) estar inscrito no respectivo órgão de classe, quando lei assim o exigir.  



 
 

8.2 Os candidatos classificados serão contratados por um prazo de até 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado igual período, observados, estritamente, o número de vagas, a ordem de 
classificação e a disponibilidade orçamentária e financeira do Município em que o profissional for 
lotado.  
8.3. A convocação para as contratações se dará através de comunicação dirigida diretamente ao 
candidato, através de A.R., serviço disponibilizado pelos CORREIOS e por publicação de extrato 
no diário oficial dos municípios - AMUPE.  
8.3.1. Além dos documentos necessários para contratação, previstos no item 8.4, o candidato 
também deverá apresentar os seguintes documentos:  
a) Certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso;  
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda);  
c) Cartão PIS ou PASEP, caso não seja o primeiro contrato de trabalho;  
d) Cédula de Identidade (não será admitido outro documento, como CNH, etc.);  
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  
f) Identidade profissional, quando for o caso (comprovação de registrado no órgão fiscalizador da 
profissão);  
g) Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), quando do sexo 
masculino;  
h) Título de eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais;  
i) 1 (uma) foto 3x4 colorida e recente;  
l. Comprovação do nível de escolaridade exigida para a função pleiteada;  
o. Comprovante de residência;  
p. Declaração indicando os município em que residiu nos últimos 5 (cinco) anos;  
8.3.2. Os documentos deverão ser apresentados em cópias acompanhadas dos respectivos 
originais, para fins de autenticação pelo servidor responsável pela conferência.  
8.4. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse 
público; verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o processo 
seletivo; constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, assiduidade, 
disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que 
lhe deram origem.  
8.5. Só serão aceitos Diplomas e Certificados emitidos por instituição reconhecida por autoridade 
pública competente.  
8.6. Correrão as expensas do candidato às despesas decorrentes de eventuais deslocamentos e 
hospedagem durante a seleção ou em virtude de eventual contratação. 
8.7. Os candidatos contratados poderão se deslocar dentro ou fora do Município de Carpina, em 
virtude da necessidade do serviço.  
8.8. Os candidatos que concorrerem a mais de uma função oferecida neste edital não poderão 
acumular mais de uma contratação concomitantemente, caso venha a ser convocado pela 
Administração, salvo nos casos constitucionalmente permitidos.  
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção, 
contidas neste edital e em outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.  
9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra 
norma e comunicado posteriores regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se 
de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.  
9.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Estado de 
Pernambuco.  
9.4. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado por decisão do Prefeito, 
após analise dos resultados apurados do relatório emitido pela Comissão Geral da Seleção 
Pública simplificada, no qual constarão duas relações de candidatos classificados em ordem 



 
 

decrescente de classificação, contendo o nome do candidato, CPF e pontuação obtida. A primeira 
conterá apenas os candidatos classificados como pessoas portadoras necessidades especiais e a 
segunda conterão os classificados em ampla concorrência, inclusive os portadores de 
necessidades especiais.  
9.5. O Município de Carpina reserva-se ao direito de proceder às contratações em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, até o número de vagas autorizadas, no período 
de validade do processo seletivo.  
9.6. O candidato será convocado para contratação pela Secretaria em que ficará lotado, devendo 
atender à convocação, apresentando todos os documentos exigidos neste edital para contratação, 
assim como os documentos comprobatórios das informações curriculares lançadas no formulário 
de inscrição para conferência, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de ser 
considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplificado.  
9.7. Após a entrega da documentação necessária para a contratação, o candidato portador de 
deficiência física deverá se submeter à avaliação pela Junta Médica do Município ou entidade por 
ele credenciada na data marcada pela Secretaria em que ficará lotado, sendo o seu atestado de 
aptidão para o serviço condição necessária à efetivação da contratação.  
9.8. O candidato terá um prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da entrega da 
documentação, para entrar em exercício.  
9.9. O prazo de validade deste edital será de 01 (um) ano, a contar da data de divulgação da 
homologação dos resultados, podendo ser renovado por igual período, a critério da 
Administração. 
9.10. Todo e qualquer candidato que desejar cópia da lista de classificação do seu cargo, poderá 
requerer junto a Secretaria de Administração uma cópia. 
9.11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, sendo de sua inteira responsabilidade 
os prejuízos decorrentes da não atualização.  
9.12. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas.  
9.13. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações 
ou quaisquer irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
9.14. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, à 
Secretaria em que estiver lotado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o serviço 
não tenha prejuízo à sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo 
candidato da lista de classificados.  
9.15. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Procuradoria Municipal.  
 
 

Carpina, PE, 15 de janeiro de 2018. 
 
 
 

Joseneide Valeriano Cardoso 
Presidente CGSPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo I 
 

a) Cargos, Escolaridade, Vagas, Carga Horária e Vencimentos: 
 

Cód. Cargos Escolaridade Vagas Carga Horária Vencimentos 

01 Assistente Administrativo M 04 40 horas semanais 954,00 

02 Assistente Social CAPS S 1 30 horas semanais 2.000,00 

03 Assistente Social NASF S 2 30 horas semanais 2.000,00 

04 Atendente de UBS M 10 40 horas semanais 954,00 

05 Atendente Hospitalar M 4 40 horas semanais 954,00 

06 Auxiliar de Sala de Parto M 4 40 horas semanais 954,00 

07 Auxiliar de Saúde Bucal FUND II 13 40 horas semanais 954,00 

08 Auxiliar de Secretaria M 5 40 horas semanais 954,00 

09 Auxiliar de Serviços Gerais FUND I 30 40 horas semanais 954,00 

10 Cirurgião Dentista CEO S 4 20 horas semanais 2.500,00 

11 Copeira FUND I 2 40 horas semanais 954,00 

12 Cozinheiro FUND I 1 40 horas semanais 954,00 

13 Dentista UBS S 10 40 horas semanais 3.000,00 

14 Educador Físico S 1 40 horas semanais 1.500,00 

15 Eletricista FUND I 3 40 horas semanais 954,00 

16 Encanador FUND I 1 40 horas semanais 954,00 

17 Enfermeira CAPS S 1 40 horas semanais 2.000,00 

18 Enfermeira Hospitalar Diarista S 3 40 horas semanais 3.000,00 

19 Enfermeira Plantonista S 10 24 horas semanais 2.000,00 

20 Enfermeira PNI S 1 40 horas semanais 3.500,00 

21 Enfermeira UBS S 19 40 horas semanais 3.000,00 

22 Farmacêutico S 1 30 horas semanais 3.000,00 

23 Farmacêutico Hospitalar S 1 30 horas semanais 3.000,00 

24 
Fisioterapeuta Centro de 
Fisioterapia 

S 
3 

30 horas semanais 2.000,00 

25 Fisioterapeuta NASF S 6 30 horas semanais 2.000,00 

26 Fonoaudiólogo NASF S 2 40 horas semanais 2.000,00 

27 Maqueiro FUND II 2 40 horas semanais 954,00 

28 Médico Cirurgião Geral S 1 30 horas semanais 10.000,00 

29 
Médico Cirurgião Geral 
Auxiliar 

S 
1 

30 horas semanais 5.000,00 

30 Médico Infectologista CTA S 1 20 horas semanais 6.000,00 

31 
Médico Obstetra 
(ambulatório) 

S 
1 

20 horas semanais 4.000,00 

32 Médico Obstetra Cirurgião S 1 30 horas semanais 10.000,00 

33 
Médico Ortopedista 
(ambulatório) 

S 
1 

20 horas semanais 4.000,00 

34 Médico Pediatra S 1 20 horas semanais 4.000,00 

35 
Médico Plantonista 

S 
16 

24 horas semanais 2.000,00 por 
plantão 



 
 

36 Médico Psiquiatra S 1 20 horas semanais 4.000,00 

37 Médico Psiquiatra CAPS S 1  8.000,00 

38 Médico SAMU S 6 24 horas semanais 7.000,00 

39 Médico UBS S 5 40 horas semanais 8.000,00 

40 Médico Veterinário S 1 30 horas semanais 3.000,00 

41 Merendeira FUND I 15 40 horas semanais 954,00 

42 Motorista SAMU, Cat. “D” FUND II 5 40 horas semanais 1.300,00 

43 Motorista, Cat. “C” FUND II 8 40 horas semanais 1.200,00 

44 Motorista, Cat. “D” FUND II 7 40 horas semanais 1.200,00 

45 Nutricionista S 3 30 horas semanais 2.000,00 

46 Pedagoga S 1 30 horas semanais 2.000,00 

47 Porteiro FUND I 4 40 horas semanais 954,00 

48 
Professor 100 h/a (Ed. Infantil 
e Ens. Fund. I até 6º anos) 

M 
70 

100 horas aulas 1.150,00 

49 
Professor 150 h/a: Educação 
Física 

S 
1 

150 horas aulas 1.725,00 

50 Professor 150 h/a: Geografia S 1 150 horas aulas 1.725,00 

51 Professor 150 h/a: Inglês S 1 150 horas aulas 1.725,00 

52 
Professor 150 h/a: 
Matemática 

S 
3 

150 horas aulas 1.725,00 

53 Professor 150 h/a: Português S 4 150 horas aulas 1.725,00 

54 Professor Auxiliar M 7 40 horas semanais 954,00 

55 Psicólogo CAPS S 1 40 horas semanais 2.000,00 

56 Psicólogo NASF S 2 40 horas semanais 2.000,00 

57 Recepcionista Hospitalar M 2 40 horas semanais 954,00 

58 Regulador de sistema M 10 40 horas semanais 954,00 

59 Servente FUND I 10 40 horas semanais 954,00 

60 Soldador FUND I 1 40 horas semanais 954,00 

61 
Técnico de Vigilância em 
saúde (nível médio) 

M 
2 

40 horas semanais 954,00 

62 
Técnico de Vigilância em 
saúde (nível superior) 

S 
2 

40 horas semanais 2.000,00 

63 Técnico em Enfermagem M 15 40 horas semanais 954,00 

64 
Técnico em Enfermagem 
SAMU 

M 
4 

40 horas semanais 1.200,00 

65 
Técnico em Enfermagem 
UBS 

M 
19 

40 horas semanais 954,00 

66 Técnico em Radiologia M 1 40 horas semanais 954,00 

67 Vigia FUND I 8 40 horas semanais 954,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Atribuições dos Cargos: 

 
Assistente Administrativo 
Exigências: Nível Médio (antigo 2º grau). 
Atribuições: Realizar atividades de apoio à administração da entidade onde está lotado, sob a orientação, 
supervisão e avaliação do chefe imediato; alimentar o computador com dados específicos e listar as 
respostas fornecidas pelo mesmo; realizar operação de computador; atender pessoas, funcionários e 
dirigentes da Prefeitura Municipal; orientar sobre horários e atividades exercidas na Prefeitura Municipal; 
manter a documentação organizada; atender telefones; enviar documentos e recebê-los fazendo seu 
encaminhamento ao órgão competente; elaborar relatórios das atividades exercidas; participar de reuniões; 
realizar o controle de chamadas telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento 
previamente determinadas; operar aparelhos de rádio, que mantenham contato com veículos da frota 
municipal; zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição, 
comunicando qualquer falha detectada no sistema; realizar o atendimento de PABX com ramais e troncos; 
realizar outras atribuições correlatas. 
 
Atendente Hospitalar 
Exigências: Ensino Médio (antigo 2º grau). 
Atribuições: Atender pessoas, funcionários e dirigentes do hospital Municipal e Postos de Saúde; orientar 
sobre horários e atividades exercidas no hospital Municipal e nos Postos de Saúde; manter a documentação 
organizada; atender telefones; enviar documentos e recebê-los fazendo seu encaminhamento ao órgão 
competente; elaborar relatórios das atividades exercidas; participar de reuniões; exercer as atividades de 
sua área de acordo com a conveniência do serviço; executar outras atividades inerentes à área. 
 
Auxiliar de Secretaria  
Exigências: Ensino Médio Concluído – antigo 2º grau. 
Atribuições: Realizar atividades de apoio à administração da entidade onde está lotado, sob a orientação, 
supervisão e avaliação do chefe imediato; Alimentar o computador com dados específicos e listar as 
respostas fornecidas pelo mesmo; realizar operação de computador; Atender pessoas, funcionários e 
dirigentes da Prefeitura Municipal; orientar sobre horários e atividades exercidas na Prefeitura Municipal; 
manter a documentação organizada; atender telefones; enviar documentos e recebê-los fazendo seu 
encaminhamento ao órgão competente; elaborar relatórios das atividades exercidas; participar de reuniões; 
realizar o controle de chamadas telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento 
previamente determinadas; operar aparelhos de rádio, que mantenham contato com veículos da frota 
municipal; zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos colocados á sua disposição, 
comunicando qualquer falha detectada no sistema; realizar o atendimento de PABX com ramais e troncos; 
realizar outras atribuições correlatas. 
 
Dentista CEO 
Exigências: Graduação em Odontologia + registro no Conselho Competente. 
Atribuições: Executar as ações de assistência integral, e atuação clínica da saúde bucal; emitir laudo, 
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; supervisionar o trabalho do atendente; realizar 
procedimentos reversíveis em atividades restauradoras; cuidar da conservação e manutenção dos 
equipamentos odontológicos; realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para 
o atendimento clínico, como escovação, evidenciação de placa bacteriana, aplicação de flúor, raspagem, 
alisamento e polimento, bochechos com flúor; executar outras atividades afins. 
 
Educador Físico 
Exigências: Graduação em licenciatura em Educação Física + registro no conselho competente. 
Atribuições: Promover a educação dos (as) alunos (as) do ensino fundamental por intermédio da educação 
física, planejar aulas e atividades escolares; avaliar processo de resultados; registrar práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolver atividades de estudo; participar das atividades educacionais e 
comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades 
comunicativas. Previsão de atividades aproximadas no âmbito da saúde com portador de necessidades 
especiais e como terapia em tratamentos de reabilitação físicos motora. 



 
 

Enfermeiro(a)  
Exigências: Curso de graduação em enfermagem + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Dirigir, organizar, planejar, executar e avaliar atividades de assistência de enfermagem 
individual e/ou em equipe de saúde, usando para isso processos de rotina e/ou especifico, para prover a 
recuperação individual e coletiva. Realizar também atividades de educação sanitária da população 
assistida, fazendo a prescrição e/ou administrando medicamentos preestabelecidos, bem como aplicar 
medidas em função do controle sistemático das doenças e infecções em hospitais. 
 
Farmacêutico 

Exigências: Curso de graduação em Farmácia ou Farmácia/Bioquímica + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda; controlar o estoque de medicamentos 
e colaborar na elaboração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas; emitir parecer técnico 
a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principal em relação à compra de 
medicamentos; controlar psicotrópicos e fazer boletins de acordo com a vigilância sanitária; planejar e 
coordenar a execução de assistência farmacêutica no município; coordenar o consumo e a distribuição dos 
medicamentos; supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos e imunológicos, microbiológicos e 
outros empregando aparelhos e reagentes apropriados; orientar e supervisionar profissionais de nível 
técnico, médio e básico, quanto a procedimentos adequados em laboratórios; responsabilizar-se pela 
introdução de novos métodos para a realização de exames; elaborar e promover os instrumentos 
necessários, objetivando o desempenho adequado das atividades de armazenamento, distribuição, 
dispensação e controle de medicamentos pelas unidades de saúde; avaliar o custo do consumo de 
medicamentos; realizar supervisão técnico-administrativa em unidades de saúde do Município no tocanten a 
medicamentos e sua utilização; realizar treinamento e orientar os profissionais da área; dispensar 
medicamentos e acompanhar a dispensação realizada pelos funcionários subordinados, dando a orientação 
necessária e iniciar acompanhamento do uso (farmacovigilância); realizar procedimentos técnicos 
administrativos no tocante a medicamentos a serem utilizados; acompanhar a validade dos medicamentos e 
seus remanejamentos; fiscalizar e farmácias e drogarias quanto ao aspecto sanitário; executar manipulação 
de ensaios farmacêuticos, pesagem, mistura e conservação; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, 
seguindo receituário medico; executar outras atividades afins. 
 
Fisioterapeuta 

Exigências: Curso de graduação em fisioterapia + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, sendo 
esta, um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e 
estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a 
finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de 
normalidade para os de anormalidade, prescrever, baseado no constatado na avaliação físico-funcional as 
técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as, dar ordenação ao processo terapêutico 
baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas 
nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver 
alterações que indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas; auxiliar o secretário de 
Saúde; exercer outras atividades correlatas. 
 
Médico Cirurgião Geral 
Exigências: Curso de graduação em medicina + Especialização em Cirurgia Geral + Registro no Conselho 
Competente 
Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos, Realizar procedimentos cirúrgicos; Implementar 
ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde, perícias, auditorias e 
sindicância médicas; Elaborar documentos e difundir conhecimento da área médica e  exercer outras 
atividades compatíveis com o cargo. 
 
Médico Clínico Geral Plantonista 
Exigências: Curso de graduação em medicina + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar exames 
laboratoriais e radiográficos; conceder atestados de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços 
de saúde; exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 



 
 

Médico Ginecologista/Obstetra 
Exigências:: Curso Superior em Medicina com especialização em Ginecologia/Obstetrícia + Registro 
Profissional 
Atribuições: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações 
para promoção de saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, coordenar e 
auxiliar as atividades dos serviços de saúde; exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Médico Pediatra  
Exigências: Graduação em Medicina com especialização em Pediatria + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar exames 
laboratoriais e radiográficos; conceder atestados de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços 
de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços de saúde; exercer outras atividades compatíveis 
com o cargo. 
 
Médico Psiquiatra 

Exigências: Curso de graduação em medicina + especialização em Psiquiatria + Registro no Conselho 
Competente 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar exames 
laboratoriais e radiográficos; conceder atestados de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços 
de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços de saúde; exercer outras atividades compatíveis 
com o cargo. 
 
Médico Ortopedista 

Exigências: Curso de graduação em medicina + especialização em Ortopedia + Registro no Conselho 
Competente 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar exames 
laboratoriais e radiográficos; conceder atestados de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços 
de saúde; coordenar e auxiliar as atividades dos serviços de saúde; exercer outras atividades compatíveis 
com o cargo. 
 
Médico Clínico Geral SAMU 

Exigências: Curso de graduação em medicina + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Coordenar as ações da equipe da central de regulação e da equipe no Atendimento Pré-
Hospitalar Móvel; Atuar na Central como Médico Regulador e nas Unidades Móveis como Médico 
intervencionista, obedecendo à escala de serviço predeterminada: Médico Regulador é aquele que atua na 
Central de Regulação, por via telefônica, analisando o caso para o qual foi solicitado atendimento, avaliando 
a necessidade de envio de uma Unidade Móvel; Médico Intervencionista é aquele que atua na Base e na 
Unidade Móvel e se desloca para efetuar o atendimento médico ao usuário, após a regulação. Comparecer, 
atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele 
não se ausentar até a chegada do seu substituto; − a substituição do plantão deverá se fazer na base; em 
caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala, o 
Médico Intervencionista poderá solicitar a substituição no local do atendimento; − as eventuais trocas de 
plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário 
próprio, por ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico ou seu substituto, com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas; − no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a 
responsabilidade é do membro do corpo clínico que estava escalado originalmente. Cumprir com 
pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de 
antecedência; Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem 
e Motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; Utilizar-se com zelo e 
cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, 
ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo 
responsável pelo mau uso; Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e 
congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos 
equipamentos da Unidade Móvel; Obedecer à Lei do Exercício Profissional, Resoluções do Conselho 
Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina e ou Código de Ética Médica; Acatar e respeitar as 
rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas pela direção; • Participar das comissões de 
estudo e de trabalho quando requisitado pela direção técnica; Ser fiel aos interesses do serviço público, 



 
 

evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos; Acatar as deliberações da direção 
técnica; Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas; Realizar check-list 
diário no início de seu turno de trabalho, deixando a unidade móvel em relação a equipamentos e 
medicações em perfeito estado de utilização assim como preservando o asseio e limpeza da unidade, 
devendo relatar qualquer ocorrência imediatamente à chefia imediata; • Participar da formação inicial e de, 
no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de educação continuada oferecidos; Exercer outras 
atividades compatíveis com o Cargo. 
 
Médico Infectologista CTA 

Exigências: Curso de graduação em medicina + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de 
doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; II - realizar solicitação de exames-
diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; III - analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o 
diagnóstico; IV - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; V - manter registros dos pacientes, examinando-
os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; VI - prestar 
atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; VII - coletar e avaliar dados bioestatísticos e 
sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; VIII - Elaborar 
programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade 
em geral; IX – Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; X - assumir responsabilidades 
sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; XII - responsabilizar-se por qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal; XIII – respeitar a ética médica; XIV - planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais 
campos da administração municipal; VII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VIII – apresentação de relatórios 
semestrais das atividades para análise; IX - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu cargo. 
 
Médico Veterinário  
Exigências: Curso de Graduação em Medicina Veterinária e registro no conselho competente. 
Atribuições: Executar atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução 
qualificada de trabalhos relativos a biologia e patologia animais, a defesa sanitária, proteção, e 
desenvolvimento da pecuária e a fiscalização de produtos de origem animal. 
 
Nutricionista 
Exigências: Curso de graduação em nutrição + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Planejar e orientar a alimentação nas escolas e hospitais do Município; elaborar programas de 
combate à subnutrição e corrigir hábitos alimentares da população carente; realizar pesquisa alimentar junto 
a comunidade; incentivar a utilização de produtos regionais no cardápio familiar; ajudar na definição e 
orientação da alimentação dos pacientes em hospitais; assessorar o Prefeito e o secretário de Saúde; 
exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Professor 6º ao 9º anos: Educação Física; Geografia; Inglês; Matemática; Português 
Exigências: Licenciatura em suas áreas de atuação. 
Atribuições, comum a todos os Cargos de Professor de 6º ao 9º anos: Exercício da docência em classes da 
educação básica de 6º ao 9º anos do ensino fundamental, do ensino médio e de atividades técnico-
pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino. Planeja e ministra aulas em turmas de 
educação de jovens e adultos em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participa da elaboração e 
seleção do material didático utilizado em sala de aula; supervisiona a utilização de equipamentos de 
laboratório e salas-ambiente; acompanha e orienta o trabalho do estagiário; analisa dados referentes à 
recuperação, aprovação, reprovação e evasão de alunos; participa da elaboração, execução e avaliação da 
proposta administrativo-pedagógica da escola; coordena as atividades de bibliotecas escolares; participa da 
elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; coordena, formula, executa e 
avalia a política educacional; coordena e supervisiona as atividades de suporte tecnológico; participa da 



 
 

elaboração e avaliação das propostas curriculares; participa, com todos os setores da escola, da gestão de 
aspectos administrativos e pedagógicos do estabelecimento de ensino; normatiza vivencias curriculares e a 
vida escolar do aluno e, também, zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; planeja, 
executa e avalia atividades de capacitação de pessoal da área de educação; produz textos pedagógicos; 
participa da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, proposta, programas e políticas 
educacionais; participa na escolha do livro didático; articula atividades interescolares; emite parecer técnico; 
participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação; participa da promoção e coordenação de 
reuniões, encontros, seminários, cursos e outros eventos da área educacional e correlatas; executa outras 
atividades correlatas. 
 
Professor Auxiliar 

Exigências: Formação em Magistério ou Normal Médio  
Atribuições: Auxiliar o professor em sala de aula, junto aos alunos no desenvolvimento de suas atividades 
em sala de aula; recreação; asseio; efetuar atividades lúdicas; acompanhar aluno(s) que tenham alguma 
dificuldade motora ou de aprendizado; prestar total assistência m sala de aula e local de recreação a alunos 
portadores de necessidades especiais; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Pedagogo 
Exigências: Curso de graduação em Pedagogia  
Atribuições do Cargo: Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, escolher 
formas de ensino e material didático apropriado aos programas de ensino que se pretende atingir; promover 
cursos de aperfeiçoamento para os professores municipais, supervisionar o ensino, verificando sua 
adequação às determinações pedagógicas e aos padrões curriculares, supervisionar programas de caráter 
cívico, cultural, artístico e esportivo; orientar os trabalhos de secretaria de escola visando à correta 
apresentação dos planos de curso e disciplina, lançamento de notas, preenchimento de diários e históricos 
escolares e documentação escolar pertinente á vida escolar do educando, propor programas de formação 
continuada para docentes, instruir na composição do projeto político-pedagógico da unidade de ensino, 
acompanhar a execução e implementação dos planos municipais de educação, exercer atividades 
correlatas. 
 
Técnico em Enfermagem 
Técnico enfermagem UBS 
Exigências: Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Conselho Competente 
Atribuições: Realizar tarefas auxiliares nas unidades de assistência médica, odontologia e fisioterapia; 
preparar doentes para exames de diagnóstico; realizar curativos; aplicar injeções; medir pressão arterial; 
esterilizar ou supervisionar a esterilização de instrumentos; efetuar a revelação de radiografias; fazer 
controle de temperatura dos pacientes; revisar o preenchimento de fichas e laudos dos exames; fazer 
imobilizações simples; Prestar assistência a gestante durante o pré-natal fazendo exame sumário da 
paciente quando não existir médico; prestar assistência durante  o parto e principalmente no período de 
expulsão; solicitar a presença do médico quando necessário; assistir a púberes, fazendo exames de 
rotina;exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Técnico em Raios X 

Exigências: Curso Técnico em Raios X 
Atribuições: Realizar exames de Raios X convencional e contrastado em clientes referendados pelos 
profissionais das unidades básicas e hospitalar de saúde; fazer a revelação do Raios X ; orientar o preparo 
do exame, a realização e proteção; proceder à conservação e à manutenção dos equipamentos de Raios X; 
coordenar e orientar pessoas sob sua responsabilidade; executar outras tarefas correlatas e afins. 
 
Professor de Educ. Infantil, e de 1º ao 5º anos do Ens. Fundamental 
Exigências: Magistério ou Normal Médio ou Normal Superior ou Pedagogia 
Atribuições: Exercício da docência em classes da educação básica da Educação Infantil do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) e  de 1º ao 5º anos do ensino Fundamental, e de atividades técnico-pedagógicas que 
dão diretamente suporte às atividades de ensino. Planeja e ministra aulas em turmas de educação de 
jovens e adultos em disciplinas do currículo do ensino fundamental I; participa da elaboração e seleção do 
material didático utilizado em sala de aula; exerce outras atividades compatíveis com o cargo. 
 



 
 

Recepcionista Hospitalar 
Exigências: Ensino Médio (antigo 2º grau);  
Atribuições: Atender pessoas, funcionários e dirigentes do hospital Municipal; orientar sobre horários e 
atividades exercidas no hospital Municipal; manter a documentação organizada; atender telefones; enviar 
documentos e recebe-los fazendo seu encaminhamento ao órgão competente; elaborar relatórios das 
atividades exercidas; participar de reuniões; exercer as atividades de sua área de acordo com a 
conveniência do serviço; executar outras atividades inerentes à área. 
 
Motorista  CNH  Categoria “D” 

Exigências: Ensino Fundamental II - incompleto (de 6º ao 9º anos– qualquer das séries concluídas) 
Atribuições: Dirigir veículos de cargas ou  passageiros, conduzindo-os conforme necessidade do setor de 
trabalho, observando as normas de trânsito e operando os equipamentos inerentes ao veículo, exercer 
outras atividades compatíveis com o cargo. 
  
Motorista CNH Categoria “C”  

Exigências: Ensino Fundamental II – Incompleto (de 6º ao 9º anos– qualquer das séries concluídas) 
Atribuições: Dirigir veículos do tipo ambulância, transportando passageiros e enfermos, conduzindo-os 
conforme necessidade do setor de trabalho, observando as normas de trânsito e operando os equipamentos 
inerentes ao veículo, exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Cozinheira 

Exigências: Ensino Fundamental I - completo (4ª série concluída) 
Atribuições: Preparar e distribuir a merenda escolar para os estudantes das escolas municipais, preparar 
alimentos para os postos de saúde e prédio da prefeitura; responsabilizar-se pelo estoque de merenda 
existente; manter limpas e conservadas, as cozinhas e locais de armazenamentos e acondicionamentos de 
produtos alimentícios em perfeitas condições de higiene; seguir adequadamente as orientações do 
cardápio; exercer outras atividades correlatas determinadas pelo chefe imediato. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 

Exigências: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1ª a 4ª séries – qualquer das séries concluídas) 
Atribuições: Realizar a limpeza e conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam 
as unidades da Administração Municipal; exercer eventuais mandados; servir café e água; fazer merenda; 
carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos; controlar o acesso de pessoas aos prédios de 
acordo com as instruções recebidas; informarão público sobre horários de funcionamento; registrar 
ocorrências e comunicar a chefia; solicitar imediata colaboração dos serviços de urgência médica, policial 
em casos de acidentes e incêndios; zelar pelo equipamento de trabalho sob sua responsabilidade; executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
Maqueiro   

Exigências: Ensino Fundamental I - incompleto (de 1ª a 4ª séries – qualquer das séries concluídas) 
Atribuições: Realizar a coleta de pacientes em ambulâncias; carros e outros, conduzir pacientes aos locais 
de atendimento médico, enfermarias, blocos cirúrgicos entre outros; auxiliar médicos, enfermeiros, técnicos 
e auxiliares para movimentação de pacientes, auxiliar pessoal de apoio das unidades de saúde e hospitais, 
exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
Porteiro 
Exigências: Ensino Fundamental I - 4ª série concluída. 
Atribuições: Realizar a limpeza e conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde funcionam 
as unidades da Administração Municipal; exercer eventuais mandados; servir café e água; fazer merenda; 
carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos; controlar o acesso de pessoas aos prédios de 
acordo com as instruções recebidas; informarão público sobre horários de funcionamento; registrar 
ocorrências e comunicar a chefia; solicitar imediata colaboração dos serviços de urgência médica, policial 
em casos de acidentes e incêndios; zelar pelo equipamento de trabalho sob sua responsabilidade; Garantir 
a vigilância da instituição, fazendo a ronda em suas dependências internas e externas, estando atento à 
entrada e saída de pessoas ou bens, em função de evitar roubos, atos de violência e outras infrações à 
ordem e à segurança; Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 
 



 
 

Encanador 
Exigências: Fundamental I – até a 4ª série (incompleta) + Curso de Encanador ou experiência comprovada 
na Carteira Profissional de Trabalho (CTPS). 
Atribuições: Instalar e/ou reparar redes de esgotos nos prédios públicos, utilizando tubos galvanizados ou 
plásticos, curvas ST, luvas e outras peças utilizadas nas ligações de água; montar, instalar e/ou reparar 
peças hidráulicas diversas, tais como: válvulas de bomba d´água, união de registros, caixas d´água e 
sanitários, utilizando-se de ferramentas apropriadas; auxiliar na cavação de valetas, para passagem de 
condutores, utilizando: pá, picareta e outras ferramentas apropriadas; proceder a execução de redes de 
água, serrando e tarraxando roscas em tubos galvanizados e/ou plásticos e utilizando uniões, tiples, 
cotovelos, registros, estopas,  etc; instalar ou reparar calhas e condutores de águas, Informar ocorrências 
ao superior imediato; realizar outras atividades afins. 
 
Eletricista 

Exigências: Fundamental I – até a 4ª série (incompleta) + Curso de Eletricista 
Atribuições: Fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; 
reparar a rede elétrica interna, consertando ou substituindo peças ou conjuntos; fazer regulagens 
necessárias, usando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, isoladores e outros recursos; efetuar 
ligações provisórias de luz e força em equipamentos portáteis e máquinas diversas; substituir ou reparar 
refletores ou antenas; executar pequenos trabalhos em rede telefônica; manter as maquinas, as 
ferramentas e o local de trabalho em bom estado de conservação e limpeza; participar de reuniões e/ou 
grupos de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas e equipamentos , utensílios e 
outros materiais colocados à sua disposição; proceder a instalação de semáforos; executar outras 
atividades compatíveis. 
 
Servente 

Exigências: Fundamental I – até a 4ª série  
Atribuições: Responsável pela limpeza/varrição/lavagem e desinfecção de toda área interna e externa, 
inclusive sanitários; Responsável pelo recolhimento de todo lixo e encaminhamento ao local de 
armazenamento próprio; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
Vigia. 

Requisitos: Nível Fundamental I Completo 
Atribuições: Vigiar dependências e áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos, 
como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades;Zelar pela segurança das pessoas, do 
patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; Recepcionar e controlar a movimentação de 
pessoas em área de acesso livre e restrito; Fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio; Escoltar pessoas e 
mercadorias; Controlar focos de incêndio; Comunicar-se via rádio ou telefone e prestar as informações ao 
público e aos órgãos competentes; Exercer vigilância dos prédios públicos, percorrendo sistematicamente e 
inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; Executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, 
verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 
examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades para possibilitar a tomada 
de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; Controlar a 
movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando os veículos, bolsas e sacolas, examinando os 
volumes transportados, para evitar desvios de materiais e outras faltas; Comunicar à pessoa ou ao órgão 
competente, informando das ocorrências do seu setor, para permitir a tomada de providências adequadas a 
cada caso; Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial do ponto, para 
comprovar a regularidade de sua ronda; Executar outras atividades correlatas. 
 
Copeira 
Exigências: Fundamental I – até a 4ª série  
Atribuições: Manusear e preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas, chá, sucos, torradas e 
lanches leves em geral); Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às 
suas necessidades alimentares; Arrumar bandejas e mesas e servir; Recolher utensílios e equipamentos 
utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; Executar e conservar a limpeza da copa e 
da cozinha; Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; Controlar os 



 
 

materiais utilizados; Evitar danos e perdas de materiais; Zelar pelo armazenamento e conservação dos 
alimentos. 
 
Dentista UBS 
Exigência: Graduação em Odontologia com especialização em cirurgia + Registro no Conselho. 
Atribuições: - Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população 
adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o 
tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os 
usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento;  Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas 
cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 
efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo 
específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e 
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde 
bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.  
 
Médico UBS 
Exigência: Curso de Graduação em Medicina + Registro no CRM. 
Atribuições: Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas 
e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio;  Realizar as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação 
de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o 
pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar 
internação hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito.  
 
Enfermeiro(a) UBS 

Exigência: Curso de Graduação em Enfermagem + registro no COREN. 
Atribuições: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a 
indicação para a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do 
Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar 
a USF; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto, e idoso; No nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando 
necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, 
como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Supervisionar e coordenar ações para 
capacitação dos Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao 
desempenho de sua funções.  
 
Atendente UBS 

Exigências: Nível Médio concluído (antigo segundo grau). 
Atribuições: Realizar tarefas auxiliares nas unidades de assistência médica; preparar salas para a 
realização de consultas; auxiliar o médico em curativos; fazer organização do ambiente de trabalho; atender 
telefone; distribuir fichas; revisar o preenchimento de fichas, prestar informações a pacientes e 
acompanhantes; marcar consultas; realizar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
 
 



 
 

Auxiliar de Saúde Bucal 
Exigências: Nível Médio + Curso de ACD + Registro no Conselho Competente.  
Atribuições: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados; Sob supervisão do 
cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou 
coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, 
uso de fio dental; Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário 
para o trabalho; Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos 
clínicos(trabalho a quatro mão); Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; 
Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal.  
 
Psicólogo – NASF 

Exigências: Curso de Graduação em Psicologia + Registro no conselho. 
Atribuições: Realizar entrevista e orientação aos familiares ou responsáveis pela vítima; realizar 
atendimento psicoterápico; elaborar e fornecer laudo, quando solicitado formalmente, ao Poder Judiciário; 
elaborar e fornecer relatório e parecer técnico, obedecendo aos parâmetros do código de ética do psicólogo, 
quando solicitado formalmente pela rede de atendimento; participar das discussões e palestras que 
envolvam a temática da Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; realizar orientação 
à equipe técnica; acompanhar visita domiciliar, escolar e a outras instituições onde a vítima esteja inserida; 
acompanhamento da vitima e familiares à rede de atendimento; realizar atendimento clínico aos 
responsáveis diretos pela vítima, quando necessário; organizar grupo/oficina de convivência e de trabalho 
sócio-educativo para famílias, seus membros e indivíduos; realizar estudo de caso sobre os atendimentos 
clínicos prestados; executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
Assistente Social – NASF  
Exigências: Curso de Graduação em Serviço Social e registro no conselho competente. 
Atribuições: Realizar visita domiciliar; realizar entrevista familiar; fazer triagem dos casos encaminhados, 
observando os indicadores de violência; realizar anamnese social; elaborar e fornecer estudos sociais, 
relatórios e laudos sociais, quando solicitados formalmente pela rede de atendimento; encaminhar crianças 
e adolescentes para serviços de garantia de direitos; inserir famílias de crianças e adolescentes em 
programas de geração de trabalho e renda, e profissionalização; fazer acompanhamento dos casos 
atendidos junto à rede de atendimento; solicitar ao Conselho Tutelar a aplicação de medidas de sua 
competência, tais como: abrigamento, quando necessário; análise e estudo dos casos em equipe 
multiprofissional; encaminhar aos programas e serviços de assistência social, quando necessário; 
acompanhar, quando necessário, vítimas e familiares à rede de atendimento; viabilizar e garantir o termo de 
adesão e desligamento, após a decisão da equipe multiprofissional; executar outras atividades correlatas à 
função e/ou determinadas pelo superior imediato; elaborar e proferir palestras voltadas à comunidade ou à 
família, seus membros e indivíduos; realizar campanhas socioeducativas; organizar reuniões e ações 
comunitárias; desenvolver ações de capacitação e inserção produtiva. 
 
Fisioterapeuta – NASF  
Exigências: Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no conselho competente. 
Atribuições: Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, sendo 
esta, um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e 
estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a 
finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, considerados os desvios dos graus de 
normalidade para os de anormalidade, prescrever, baseado no constatado na avaliação físico-funcional as 
técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as, dar ordenação ao processo terapêutico 
baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas 
nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver 
alterações que indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas; auxiliar o secretário de 
Saúde; exercer outras atividades correlatas. 
 
Fonoaudiólogo – NASF  

Exigências: Graduação em Fonoaudiologia + registro no Conselho Competente. 
Atribuições: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz 
e audição; participar de equipes de diagnóstico realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e 
audição; realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; 



 
 

realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas 
fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos; participar da Equipe de 
Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicas; 
dar parecer fonoaudilógico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo. 
 
Assistente Social - CAPS   

Exigências: Graduação em Assistência Social + registro no Conselho Competente. 
Atribuições: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a 
integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. - Estudar e analisar as causas de desajustamento 
social, estabelecendo planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento 
dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio social; - Aconselhar e orientar indivíduos 
afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social; - Ajudar as pessoas 
que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores, 
agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas 
de saúde; - Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual; - 
Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, 
educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência 
harmônica entre os membros; - Organizar programas de planejamento familiar, materno-infantil, 
atendimento à hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades graves; - Elaborar e emitir 
pareceres sócio econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de material e 
medicamentos necessários; - Participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes 
técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou 
mentalmente deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; - Colaborar com a limpeza e 
organização do local de trabalho; - Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato.  
 
Enfermeiro – CAPS 

Exigências: Graduação em Enfermagem + registro no Conselho Competente. 
Atribuições: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos 
de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. - 
Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento 
das atividades de interesse da instituição; - Identificar as necessidades de enfermagem, programando e 
coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; - 
Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência 
a ser prestada pela equipe; - Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de 
vacinação e outras; - Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para 
manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança; - Executar diversas 
tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para 
proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; - Efetuar testes 
de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações para obter subsídios 
diagnósticos; - Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, visando a melhoria da 
qualidade da assistência; - Executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; - 
Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; - 
Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; - Manter uma previsão a 
fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem; - Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da 
equipe de trabalho; - Fazer a triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento nos casos de 
emergência; - Providenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como 
realiza uma análise dos mesmos; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; - Executar 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
 
 
 



 
 

Médico Psiquiatra – CAPS 
Exigências: Graduação em Psiquiatria + registro no Conselho Competente. 
Atribuições:  Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando 
instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; - Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar 
diagnóstico; - Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos 
mesmos; - Prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a 
saúde; - Anotar e registrar em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, 
anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação 
terapêutica adequada a cada caso; - Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso; - Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, 
lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e 
estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade 
decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não ocupacionais; - 
Colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; - Efetuar outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato. - Atuar em ambulatório na área de saúde mental; - Atuar em 
equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico e atividades de prevenção e promoção da saúde.  
 
Psicólogo – CAPS 
Exigências: Graduação em Psicologia + registro no Conselho Competente. 
Atribuições:  Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e 
motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo 
profissional; emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe 
multiprofissional. - Avaliar pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e 
emitindo parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços 
especializados; - Elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, 
para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras 
características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de 
ordem psíquica e recomenda a terapia adequada; - Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica 
e ou de curso preventivo, através de sessões individuais e grupais; - Participar das atividades relativas ao 
processo de recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e 
estagiários, quando solicitado pelo Secretário de Administração e Finanças, utilizando métodos e técnicas 
apropriadas aos objetivos da Prefeitura Municipal; - Diagnosticar a existência de possíveis problemas na 
área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmías, dislexias e outros distúrbios psíquicos, 
aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de 
resolver as dificuldades momentaneamente; - Participar de programa de saúde mental, através de 
atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação; - Colaborar nos serviços de 
assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua competência; - Participar na 
elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de atividades 
da área, visando dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; - Encarregar-se de se 
ocupar dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de prevenção de acidentes nas atividades da 
Prefeitura; - Participar da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com 
padrões técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho 
e de interesse da Prefeitura Municipal; - Colaborar nas atividades de readaptação de indivíduos 
incapacitados por acidentes e outras causas; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
Regulador de Sistemas 
Exigência: Nível Médio concluído (antigo 2º grau). 
Atribuições: Digitar as informações dos dados coletados nos cadastrados na base do Programa do Governo 
Federal Cadastramento Único; Consultar o sistema do Programa do Governo Federal Cadastramento Único 
de acordo com as demandas apresentadas pelo usuário atendido; Informar adequadamente a população 
sobre locais, horários, critérios e documentos necessários para o cadastramento; Comunicar as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação as datas de informar a frequência escolar e o SISVAN; Esclarecer todas 
as duvida apresentadas pelo usuário; Encaminhar o usuário para o órgão responsável de acordo com as 



 
 

demandas apresentadas; Consultar todos os dias as informações da pagina do Programa do Governo 
Federal Bola Família, no site do MDS. 
 

Anexo II 
 
1. Critérios de Avaliação 
 
1.1. NÍVEL SUPERIOR 
 

ITENS CRITÉRIOS 
PONTOS POR 

TÍTULO 
APRESENTADO 

MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

APRESENTADOS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PERMITIDA DO 
ITEM 

01 Doutorado (na área de atuação especifica 

a que concorre) 5,0 01 5,0 

02 Mestrado (na área de atuação especifica 
a que concorre) 

3,0 01 3,0 

03 Especialização com carga horária igual 
ou superior a 360 h/a (na área de 

atuação especifica a que concorre) 
2,0 02 4,0 

04 Aperfeiçoamento com carga horária 
igual ou superior a 120 h/a (na área de 

atuação especifica a que concorre) 
1,0 02 2,0 

 Residência (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
2,0 02 4,0 

05 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 08 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,10 05 0,5 

06 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 12 h/a (na área de atuação 
especifica a que concorre) 

0,20 05 1,0 

07 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 16 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,25 04 1,0 

08 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 20 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,30 05 1,5 

09 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 40 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,30 05 1,5 

10 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 60 h/a (na área de atuação 
especifica a que concorre) 

0,40 05 2,0 

11 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 80 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,50 04 2,0 

12 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 90 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,60 05 3,0 

13 Congressos / Feiras / Seminários / 
Simpósios / Outros 

1,0 04 4,0 

14 Experiência Profissional (na área de 

atuação especifica a que concorre), por 
período mínimo de 06 meses.  

0,50 08 4,0 

 Pontuação máxima admitida (*)  - - 10,00 

 
(*) Pontuação Máxima Admitida, será apurada pela soma dos títulos apresentados pelo candidato, sendo 
descartados, os títulos, que após a soma total ultrapassar 10,00 (dez pontos); 
 
 



 
 

 

1.2. NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 
 

ITENS CRITÉRIOS 
PONTOS POR 

TÍTULO 
APRESENTADO 

MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

APRESENTADOS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PERMITIDA DO 
ITEM 

01 Curso Superior  5,0 01 5,0 

02 Aperfeiçoamento com carga horária 
igual ou superior a 120 h/a (na área de 
atuação especifica a que concorre) 

2,0 02 4,0 

03 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 03 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,20 05 1,0 

04 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 08 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,25 04 1,0 

05 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 12 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,30 05 1,5 

06 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 20 h/a (na área de atuação 
especifica a que concorre) 

0,40 05 2,0 

07 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 40 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,60 05 3,0 

08 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 60 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,60 05 3,0 

09 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 80 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,70 05 3,5 

10 Experiência Profissional (na área de 

atuação especifica a que concorre), por 
período de 06 meses.  

0,50 10 5,0 

 Pontuação máxima admitida (*)  - - 10,00 

(*) Pontuação Máxima Admitida, será apurada pela soma dos títulos apresentados pelo candidato, sendo 
descartados, os títulos, que após a soma total ultrapassar 10,00 (dez pontos); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3. NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

ITENS CRITÉRIOS 
PONTOS POR 

TÍTULO 
APRESENTADO 

MÁXIMO DE 
TÍTULOS 

APRESENTADOS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PERMITIDA DO 
ITEM 

01 Curso de nível médio  5,0 01 5,0 

 Curso Fundamental II Concluído 3,0 01 3,0 

 Curso Fundamental I Concluído 2,0 01 2,0 

02 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 03 h/a (na área de atuação 
especifica a que concorre) 

0,25 10 2,5 

03 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 08 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,30 05 1,5 

04 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 12 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,40 05 2,0 

05 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 20 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,50 05 2,5 

 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 30 h/a (na área de atuação 
especifica a que concorre) 

0,60 05 3,0 

 Curso de Extensão com carga horária 
mínima de 40 h/a (na área de atuação 

especifica a que concorre) 
0,80 05 4,0 

06 Experiência Profissional (na área de 

atuação especifica a que concorre), por 
período de 06 meses.  

0,50 12 6,0 

 Pontuação máxima admitida (*)  - - 10,00 

 
(*) Pontuação Máxima Admitida, será apurada pela soma dos títulos apresentados pelo candidato, sendo 
descartados, os títulos, que após a soma total ultrapassar 10,00 (dez pontos); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Anexo III - Formulário de Inscrição 
 
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL Nº 001/2018 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA – PE 

 
 

TODOS OS CARGOS  
NOME DATA INSCRIÇÃO 

          /         / 2018 

DATA NASCIMENTO C.P.F. R.G. 

____/_____/______   

ENDEREÇO CIDADE / ESTADO 

  
CEP 

 
E-MAIL TELEFONES: 

 (   ) (   ) 

COD. CARGO DEFICIENTE FÍSICO 

  SIM (     )     

ASSINATURA CANDIDATO ASSINATURA RESP. PREFEITURA 

  

  
 
1. Este formulário deverá ser preenchido em 2 vias, sem rasura ou emendas. 
 
2. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, sob, pena de indeferimento da 
inscrição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo IV – Formulário para apresentação/entrega dos documentos para prova de títulos 
 

CARGOS – NÍVEL SUPERIOR  (FORMULÁRIO DE ENTREGA DOCUMENTOS DE TÍTULOS) 
NOME CPF Nº 

           

COD. CARGO TELEFONE 

   

ASSINATURA CANDIDATO ASSINATURA RESP. PREFEITURA 

  

CRITÉRIOS 
PONTOS POR 

TÍTULO 
APRESENTADO 

TÍTULOS 
APRESENTADOS 

PELO 
CANDIDATO 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA PELO 
CANDIDATO 

Doutorado (na área de atuação especifica a que 
concorre) 5,0   

Mestrado (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
3,0   

Especialização com carga horária igual ou 
superior a 360 h/a (na área de atuação especifica 
a que concorre) 

2,0   

Aperfeiçoamento com carga horária igual ou 
superior a 120 h/a (na área de atuação especifica 

a que concorre) 
1,0   

Residência (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
2,0   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 08 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,10   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 12 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,20   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 16 h/a (na área de atuação especifica a que 
concorre) 

0,25   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 20 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,30   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 40 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,30   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 60 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,40   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 80 h/a (na área de atuação especifica a que 
concorre) 

0,50   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 90 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,60   

Congressos / Feiras / Seminários / Simpósios / 
Outros 

1,0   

Experiência Profissional (na área de atuação 

especifica a que concorre), por período mínimo de 
06 meses.  

0,50   

Pontuação total obtida pelo candidato  - -  

Este formulário deverá ser preenchido, conforme os títulos disponibilizados pelo Candidato,  

 



 
 

 

CARGOS – NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO  (FORMULÁRIO DE ENTREGA DOCUMENTOS DE 
TÍTULOS) 
NOME CPF Nº 

           

COD. CARGO TELEFONE 

   

ASSINATURA CANDIDATO ASSINATURA RESP. PREFEITURA 

  

CRITÉRIOS 
PONTOS POR 

TÍTULO 
APRESENTADO 

TÍTULOS 
APRESENTADOS 

PELO 
CANDIDATO 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA PELO 
CANDIDATO 

Curso Superior  5,0   

Aperfeiçoamento com carga horária igual ou 
superior a 120 h/a (na área de atuação especifica 

a que concorre) 
2,0   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 03 h/a (na área de atuação especifica a que 
concorre) 

0,20   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 08 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,25   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 12 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,30   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 20 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,40   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 40 h/a (na área de atuação especifica a que 
concorre) 

0,60   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 60 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,60   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 80 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,70   

Experiência Profissional (na área de atuação 

especifica a que concorre), por período de 06 
meses.  

0,50   

Pontuação total obtida pelo candidato - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CARGOS – NÍVEL FUNDAMENTAL  (FORMULÁRIO DE ENTREGA DOCUMENTOS DE 
TÍTULOS) 
NOME CPF Nº 

           

COD. CARGO TELEFONE 

   

ASSINATURA CANDIDATO ASSINATURA RESP. PREFEITURA 

  

CRITÉRIOS 
PONTOS POR 

TÍTULO 
APRESENTADO 

TÍTULOS 
APRESENTADOS 

PELO 
CANDIDATO 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA PELO 
CANDIDATO 

Curso de nível médio  5,0   

Curso Fundamental II Concluído 3,0   

Curso Fundamental I Concluído 2,0   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 03 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,25   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 08 h/a (na área de atuação especifica a que 
concorre) 

0,30   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 12 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,40   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 20 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,50   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 30 h/a (na área de atuação especifica a que 

concorre) 
0,60   

Curso de Extensão com carga horária mínima 
de 40 h/a (na área de atuação especifica a que 
concorre) 

0,80   

Experiência Profissional (na área de atuação 
especifica a que concorre), por período de 06 
meses.  

0,50   

Pontuação total obtida pelo candidato - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo V 
 
Cronograma do Evento 
 

Evento Data / período 

Publicação do  Edital 15 de janeiro de 2018 

Período de Inscrições 19 de janeiro a 08 de fevereiro de 
2018 

Período de analise dos documentos pela CGSPS 16 a 28 de fevereiro de 2018 

Publicação resultado preliminar 28 de fevereiro de 2018 

Período para interposição de recursos contra 
resultado preliminar 

28 de fevereiro a 02 de março de 
2018 

Publicação do resultado dos recursos 15 de março de 2018 

Publicação do resultado definitivo 15 de março de 2018 

Homologação A partir 16 de março de 2018 

Inicio das contratações Após a homologação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Anexo VI – Formulário para interposição de recursos contra o resultado preliminar 
 
 
À 

COMISSÃO GERAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 

 
 

CANDIDATO 

Nome: 

CPF nº: RG nº. 

Cargo:                                                  Fone: 

e-mail: 

 
 

Venho por meio desta, solicitar a revisão do Resultado Oficial Preliminar, conforme a seguir: 
 
 
Justificativas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carpina, ____ de ___________________ de 20____. 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
Informações Importantes: 

a) Somente serão analisados pela COMISSÃO GERAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA os 
recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as normas estabelecidas no 
Edital; 
b) Os recursos deverão ser digitados. 
c) O recurso contra o resultado oficial preliminar, o Candidato deverá justificar as suas dúvidas; 
d) O desrespeito a qualquer uma das instruções acima, resultará no indeferimento do recurso. 
 

 
 


