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EDITAL nº. 001/2019 – PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS 

DO MATO GRANDE POTIGUAR 

 

 

 Os PREFEITOS MUNICIPAIS DE JOÃO CÂMARA/RN, JARDIM DE ANGICOS/RN, 

PARAZINHO/RN e PEDRO AVELINO/RN E O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUAMARÉ/RN, considerando o Contrato de Prestação de Serviço firmado com a Fundação de Apoio 

à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN, fazem saber 

que realizarão CONCURSO PÚBLICO ÚNICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, visando preen-

cher seus quadros e cadastros de reserva, em plena consonância com suas legislações aplicáveis 

ao caso, certame público este que se regerá na forma do presente edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Concurso Público que será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, 

visa ao preenchimento de vagas para os cargos constantes do Anexo I deste Edital, para atuarem 

nas Prefeituras Municipais e na Câmara Municipal acima nominadas, conforme detalhamento cons-

tante do Anexo I. 

1.2. Este Concurso Público será coordenado e acompanhado por Comissão Especial designada por 

cada Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara Municipal, através de ato específico, composta por 

membros da Prefeitura/Câmara, e será executado pela FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E 

AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCERN. 

1.3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos contados a partir da data de 

publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial da Federação dos Municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 2 (dois) 

anos. 

1.4. A Nomeação dos aprovados será regida pela legislação específica de cada Município. 

1.5. Todas as publicações oficiais serão divulgadas no Diário Oficial da Federação dos Municípios do 

RN (FEMURN) e/ou no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).  

1.6. O candidato poderá obter o Edital deste Concurso Público por meio de download no sítio eletrô-

nico da FUNCERN (www.funcern.br). 

 
 
2. DAS COMISSÕES E FISCAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO 

 
2.1. O Concurso Público será acompanhado por Comissão ou Fiscal designado por cada Prefeito 

Municipal ou Presidente da Câmara Municipal. 

2.2. Competirá a cada Prefeito Municipal ou Presidente de Câmara Municipal a homologação do 

Resultado Final do Concurso Público à vista do relatório apresentado pela Comissão ou Fiscal Res-

ponsável, dentro de 30 (trinta) dias contados da publicação do referido resultado. 
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2.3. A Comissão ou o Fiscal de acompanhamento dirimirá as dúvidas porventura existentes, cabendo 

à fundação contratada, FUNCERN, a criação dos instrumentos técnicos necessários à inscrição, se-

leção e divulgação dos resultados, em seu site, além de todos os comunicados que se fizerem ne-

cessários. 

  
  

3. DOS CARGOS, VAGAS, LOTAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, ATRIBUIÇÕES E SALÁRIOS 

 
3.1. Os cargos de provimento, objeto do presente Concurso são os constantes do Anexo I deste 

Edital, que indicam o número de vagas, remunerações, requisitos, atribuições e cargas horárias. 

3.2. A jornada de trabalho para os cargos será de 40 (quarenta) horas semanais, 30 (trinta) horas 

semanais ou por escala de plantão, respeitada as exceções contidas em legislação específica e 

observada a proporção entre a carga horária cumprida e remuneração fixada para o cargo. 

3.3. O candidato aprovado, ao ser convocado para admissão, em regra, será lotado na sede do Mu-

nicípio, de acordo com o caso, no entanto, a unidade de lotação dentro do município será determinada 

pela própria Prefeitura/Câmara Municipal, envolvendo zona urbana e zona rural, de acordo com as 

necessidades da Administração Pública e demais especificações contidas no contrato a ser firmado 

entre o candidato e a Prefeitura/Câmara, de acordo com o cargo. 

 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
4.1. Considerando o princípio da razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo e das que 

vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% (cinco por cento) serão providas 

na forma do Decreto Federal nº. 9.508/2018, naquilo que for compatível, observados a habilitação 

técnica e outros critérios pertinentes, previstos no edital do concurso público. 

4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste edital resulte em número deci-

mal, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do § 3o do Art. 

1 o do Decreto Federal nº. 9.508/2018. 

4.2.1. O candidato que se declarar com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 

no Decreto Federal nº. 9.508/2018 participará do Concurso Público em igualdade de condições com 

os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de apro-

vação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos. 

4.3. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no ato da inscrição, declarar-se pessoa 

com deficiência. 

4.3.1 O candidato que não se declarar como candidato com deficiência no ato de inscrição não poderá 

concorrer a tais vagas, não sendo, portanto, considerado pessoa com deficiência e figurando, assim, 

na concorrência ampla. 

 

4.4. O candidato que se declarar como pessoa com deficiência (PcD), se aprovado, o candidato será 

convocado para submissão a perícia por Junta Médica Oficial, a qual emanará decisão terminativa 
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acerca da sua qualificação como portador de deficiência, ou não, e seu respectivo grau, com a fina-

lidade de verificar se a deficiência da qual é portador realmente o habilita a concorrer às vagas re-

servadas para candidatos em tais condições. A classificação e aprovação do candidato não garantem 

a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, sendo necessário o parecer da Junta 

Médica de que as atribuições do cargo ao qual concorre sejam compatíveis com a deficiência de que 

são portadores. 

4.5. As vagas definidas no subitem 4.1 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência 

aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação 

por cargo. 

 
 
5. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O PROVIMENTO 

 
5.1 O candidato aprovado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, será nomeado 

no cargo; se atendidas às seguintes exigências: 

5.1.1. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar am-

parado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 

direitos políticos nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto nº. 

70.436/72; 

5.1.2. comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme estabelece o Anexo I deste 

Edital; 

5.1.3. estar quite com as obrigações eleitorais; 

5.1.4. apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato 

brasileiro, do sexo masculino; 

5.1.5. ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo e função; 

5.1.6. apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho; 

5.1.7. haver sido aprovado e classificado no Concurso Público;  

5.1.8. ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação; 

5.1.9. firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 

órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

5.1.10. firmar declaração de que não possui vínculo constitucionalmente inacumulável com a admi-

nistração direta ou indireta da União, Estados ou outros Municípios e empregado ou servidor de suas 

subsidiárias e controladas, conforme disposto no art. 4° da Lei Promulgada nº. 9.957/2015, de 15 de 

junho de 2015, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do RN (FEMURN), nº. 

13.459, em 17 de junho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº. 615, de 05 de janeiro de 2018, 

publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do RN (FEMURN) nº. 14.085, de 06 de 

janeiro de 2018, em referência; 

5.1.11. apresentar, no ato da contratação, declaração do Conselho de Classe, que está apto para 

exercer a profissão, nos casos exigidos para a ocupação do cargo; 
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5.1.12. apresentar, no ato da contratação, declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o can-

didato exerça ou tenha exercido cargo público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando que o candi-

dato não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, nem teve contra si aplicada 

a pena de demissão; 

5.1.13. apresentar, no ato da contratação, a fim de cumprir a etapa de investigação social, certidão 

negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral em primeiro e 

segundo graus; 

5.1.14. apresentar, no ato da contratação, a fim de cumprir a etapa de investigação social, certidão 

negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal; 

5.1.15. Estar ciente que, se candidato aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Combate e 

Controle às Endemias da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, terá que residir na área a que 

concorre, de acordo com o Anexo I deste Edital, conforme previsto pela Lei nº. 11.350/2006, artigo 

7º, e Lei Municipal nº. 260/2008/GAP, bem como deverá comprovar a residência, apresentando com-

provante de residência no ato de posse e exercício do cargo (uma equipe técnica da Prefeitura Mu-

nicipal de João Câmara/RN realizará visita in loco na residência dos aprovados e certificará que o 

mesmo habita no local indicado); 

5.1.16. Estar ciente que, sendo candidato ao cargo de Agente Comunitário de Combate e Controle 

às Endemias da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, deverá possuir, na data da admissão, 

certificado ou diploma de nível médio, salvo os candidatos que, na data da publicação da Lei Federal 

nº. 11.350/2006, estivessem exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Combate e 

Controle às Endemias; 

5.1.17. cumprir as determinações deste Edital. 

5.2. Os requisitos descritos no item 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a 

comprovação de atendimento deverá ser feita na data da contratação por meio de documentação 

original juntamente com a respectiva cópia. 

5.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 5.1 deste Edital 

impedirá a contratação do candidato. 

 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES 

 
6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente no sítio eletrônico da FUNCERN (www.fun-

cern.br), nas formas descritas neste Edital. 

6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital 

e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

6.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e con-

dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

6.3. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com documentação in-

completa ou extemporânea. 

6.4. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo/especialidade, conforme discrimi-

nado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento de Inscrição. 
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6.5. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos CARGOS (junto a uma das Prefei-

turas Municipais ou Câmara Municipal do preâmbulo) para concorrer às vagas, em que irá traba-

lhar, caso seja aprovado, ressalvadas as exceções previstas em contrato. 

6.5.1. Havendo mais de uma inscrição paga/isenta por candidato, será validada apenas a última (a 

de maior numeração). 

6.5.2. O candidato deve informar necessariamente um endereço de e-mail. 

6.6. As provas serão aplicadas em qualquer um dos Municípios informados no preâmbulo do Edital 

e nos municípios circunvizinhos a estes ou da região, ficando a critério da FUNCERN a distribuição 

dos candidatos, de acordo com a mais adequado logística de aplicação de provas. 

6.7. As inscrições para o Concurso Público serão realizadas apenas via meio eletrônico (Internet), 

através do sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período estabelecido no Cronograma (Anexo III) 

do Edital. 

6.8. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição on line deter-

minará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer 

época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

6.9. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de 

Nível Fundamental, de R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Nível Médio e de R$ 120,00 

(cento e vinte reais) para os cargos de Nível Superior, a ser paga exclusivamente mediante boleto 

bancário emitido no ato da inscrição, não se admitindo, em qualquer hipótese, a devolução do valor 

pago. 

6.10. As informações constantes no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do can-

didato, eximindo-se as Prefeituras Municipais / Câmara Municipal e a FUNCERN de quaisquer atos 

ou fatos decorrentes de informações incorretas fornecidas pelo candidato. 

6.11. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição, não será permitido substituir dados infor-

mados relativos ao número do CPF e à grafia do nome.  

6.12.Poderão ser alterados, na Área do Candidato disponibilizada no link https://inscricoes.fun-

cern.org/, até a data provável constante no cronograma no Anexo III deste Edital, o número do docu-

mento de identificação, os dados para contato (endereço, telefone, e-mail) e a data de nascimento.  

6.13. Os casos de necessidade de alteração de dados não previstos no subitem 6.12 devem ser 

enviados para análise pelo e-mail concursomatogrande2019@funcern.br.  

6.14. O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para realizar 

as provas deverá especificar, na Área do Candidato, no ato de inscrição, o tratamento diferenciado 

adequado, e anexar laudo médico que ateste a necessidade, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

6.14.1. A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo-

se a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

6.15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá re-

querer tal condição de atendimento especial no ato de inscrição e levar, no dia da aplicação das 

provas, um acompanhante, que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da 

criança.  

6.15.1 A candidata que não levar acompanhante não poderá levar a criança ao ambiente de realiza-

ção de provas.  
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6.16. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-

las. 

6.17. Serão isentos da taxa de inscrição os candidatos inscritos exclusivamente para os cargos: 

I – do Município de João Câmara/RN que comprovarem que: 

a) foram convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para prestar 

serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, nos 

termos da Lei Municipal nº. 599/2018, de 28 de junho de 2018; 

a.1) Para ser beneficiado com a isenção por serviço à Justiça Eleitoral, o candidato 
deve comprovar o serviço prestado através da apresentação de declaração ou diploma, ex-
pedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do candidato a função desempe-
nhada, a data e o turno da eleição, do plebiscito ou do referendo, cuja cópia autenticada de-
verá ser anexada no ato da inscrição. 
b) forem comprovadamente desempregados, nos termos da Lei Municipal nº. 347/2011, de 

20 de maio de 2011; 

c) forem servidores do Município de João Câmara/RN, nos termos da Lei Municipal nº. 

347/2011, de 20 de maio de 2011; e 

d) forem beneficiários diretos do Programa Bolsa Família, do Governo Federal, nos termos da 

Lei Municipal nº. 347/2011, de 20 de maio de 2011. 

 

II – do Município de Pedro Avelino/RN que, residindo há 02 (dois) anos no Município, com-

provarem: 

a) estar comprovadamente desempregado, há pelo menos 01 (um) ano, na data da inscrição; 

a.1) Para ser beneficiado com essa modalidade de isenção, o candidato desempregado terá 

que comprovar, mediante a apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (di-

gitalização das páginas referentes à fotografia, à qualificação civil e ao último contrato de trabalho, 

assim como a página seguinte, em branco, ao último contrato) ou de espelho do Cadastro Nacional 

de Informações Sociais – CNIS, expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, constando 

sua situação empregatícia. 

b) estar inscrito em quaisquer dos projetos inseridos nos Programas de Assistência Social 

instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, vigentes à época da inscrição; 

c) ter doado sangue, nos últimos 06 (seis) meses, através de comprovante emitido pela insti-

tuição responsável pelo banco de sangue. 

 

 

6.17.1. Para comprovar que faz jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição no concurso, o 
candidato deve: 

a) realizar a inscrição no concurso público normalmente via Internet e optar pelo pre-

enchimento do requerimento de isenção da taxa da inscrição disponibilizado no sítio da 

FUNCERN (www.funcern.br), no período estipulado no Cronograma (Anexo III);  

   b) preencher integralmente o requerimento de isenção de acordo com as instruções 

nele constantes, apensando ao formulário os documentos probatórios da condição de benefi-

ciário da isenção. 
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7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

 
7.1. Para os CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, o Concurso Público, objeto deste Edital, será realizado 

em 02 (duas) etapas: 

1ª) Avaliação de conhecimentos teóricos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múl-

tipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório. 

2ª) Avaliação curricular, mediante Prova de Títulos, de caráter classificatório, obedecendo aos cri-

térios estabelecidos no Anexo II deste Edital. 

  

7.2. Para os CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (exceto Operador de Máquinas Pesadas), o Concurso 

Público, objeto deste Edital, será realizado em 01 (uma) etapa, consistente em avaliação de conhe-

cimentos teóricos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

7.3. Para os CARGOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, o Concurso Público, objeto 

deste Edital, será realizado em 02 (duas) etapas: 

1ª) Avaliação de conhecimentos teóricos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múl-

tipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório. 

2ª) Avaliação de Conhecimentos Práticos (Prova Prática) mediante a aplicação de Prova Prática 

(realizada em duas partes – Parte 1 e Parte 2) para mensurar conhecimentos específicos de desem-

penho da operação de máquinas pesadas, de caráter eliminatório e classificatório. 

 

7.4. Visando atender à Lei Municipal nº. 347/2011, de João Câmara/RN, todos os cargos para a 

Prefeitura de João Câmara/RN terão 02 (duas) questões versando sobre a História do Municí-

pio. 

 

7.5. Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão convocados observada estritamente a 

ordem de classificação no Cargo para o qual se inscreveu para realização dos procedimentos pré-

admissionais (comprovação de requisitos para o exercício do cargo e exames médicos) de caráter 

eliminatório e de responsabilidade de cada Prefeitura/Câmara Municipal, de acordo com o cargo.  

 

7.6. Serão considerados documentos de identidade para os fins deste Concurso Público: carteiras 

expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 

de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras fun-

cionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

com mesmo valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial da 

União de 24 de setembro de 1997, e modelo digital); e-Título. 
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7.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, docu-

mento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento 

que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da 

data de realização da prova objetiva. 

 

7.8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, car-

teira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, 

nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem 

o portador do documento. 

 

7.9. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo 

de documento. 

7.10. O documento oficial de identidade emitido com prazo de validade, quando apresentado pelo 

candidato, não poderá estar com data de validade vencida, como, por exemplo, passaporte e carteira 

de identidade/RG emitida para menor de idade. 

7.11. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 

original, na forma definida no subitem 7.6 deste Edital, não fará as provas e será automaticamente 

eliminado do Concurso Público. 

 

7.12. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identifi-

cação do candidato e sua assinatura. 

7.13. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização 

das provas escritas e o comparecimento no horário determinado. 

 

7.14. O candidato deverá observar atentamente o Edital de publicação, especificando os horários e 

locais/cidades de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existên-

cia de endereços similares e/ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local 

de realização da respectiva prova. 

 

 

 

8. DA PROVA OBJETIVA 

 

8.1. A Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, terá 

duração de 03 (três) horas, tempo para realização da prova e preenchimento da Folha de Resposta, 

e será aplicada para todos os candidatos, conforme a seguir: 

 

a) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL SUPERIOR (exceto Profissionais 

da Educação e cargos de João Câmara/RN) constará de 30 (trinta) questões objetivas de múl-

tipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangerá 
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o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de Co-

nhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos 

Específicos, conforme quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL SUPERIOR 
(exceto Profissionais da Educação e 

cargos de João Câmara/RN) 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,00 

LÓGICA 05 

Questões de 

N°. 11 a 15 = 

10,00 pontos 

(2,00 cada) 

10,0 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 15 

Questões de 

N°. 16 a 30 = 

60,00 pontos 

(4,00 cada) 

60,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

 

b) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL SUPERIOR – PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO (exceto cargos de Professor de Língua Portuguesa e cargos de João Câmara/RN) 

constará de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alter-

nativas de resposta e apenas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em 

Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco) 

questões de Didática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, quadro abaixo. 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

 

TODOS OS CARGOS 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, 

exceto cargos de Professor de Língua Por-

tuguesa e cargos de João Câmara/RN 

(Cargos nº. 49, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 99, 100, 101, 102) 

 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

10 

Questões de 
N°. 01 a 10 = 
30,0 pontos 
(3,0 cada) 

30,00 

DIDÁTICA 05 

Questões de 
N°. 11 a 15 = 
10,0 pontos 
(2,0 cada) 

10,00 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 15 

Questões de 
N°. 16 a 30 = 
60,0 pontos 
(4,0 cada) 

60,00 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,00 
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c) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, exceto cargos de João Câmara/RN, constará de 30 (trinta) questões 

objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma 

correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 05 

(cinco) questões de Didática e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

quadro abaixo. 

 

CARGO NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, 

exceto cargos de João Câmara/RN 

(Cargos nº. 50 e 57) 

 

DIDÁTICA 05 

Questões de 
N°. 01 a 05 = 
20,0 pontos 
(4,0 cada) 

20,00 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 25 

Questões de 
N°. 06 a 30 = 
80,0 pontos 
(3,2 cada) 

80,00 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,00 

 

 

d) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL MÉDIO (exceto cargos de João 

Câmara e Operadores de Máquinas Pesadas), constará de 30 (trinta) questões objetivas de 

múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abran-

gerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de 

Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Informática e 10 (dez) de Conhecimen-

tos Específicos, conforme o quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL MÉDIO DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL MÉDIO, 

exceto cargos de João Câmara e Operado-

res de Máquinas Pesadas 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

INFORMÁTICA 10 

Questões de 

N°. 11 a 20 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 
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e) A prova objetiva de conhecimentos para o cargo de NÍVEL MÉDIO – OPERADORES DE MÁQUI-

NAS PESADAS (cargo nº. 41), constará de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, 

cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangerá o conteúdo 

programático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos 

da Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Informática e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos, 

conforme o quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL MÉDIO DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

NÍVEL MÉDIO – OPERADORES DE 

MÁQUINAS PESADAS 

(cargo nº. 41) 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

MATEMÁTICA 10 

Questões de 

N°. 11 a 20 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

f) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL, constará de 30 

(trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta 

e apenas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, 

sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Informática 

e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos, conforme o quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
20 

Questões de 

N°. 01 a 20 = 

60,00 pontos 

(3,00 cada) 

60,0 

MATEMÁTICA 10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 
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g) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL – OPERADORES 

DE MÁQUINAS PESADAS, constará de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada 

uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangerá o conteúdo progra-

mático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da 

Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Informática e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos, con-

forme o quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

NÍVEL FUNDAMENTAL – OPERADORES DE 

MÁQUINAS PESADAS 

(Cargos nº. 67 e 75) 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

MATEMÁTICA 10 

Questões de 

N°. 11 a 20 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

 

h) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL SUPERIOR DE JOÃO CÂMARA/RN 

(exceto Profissionais da Educação de João Câmara/RN) constará de 30 (trinta) questões obje-

tivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta 

e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 10 (dez) 

questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 03 (três) questões de Lógica, 02 (duas) questões 

de História do Município e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos, conforme quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL SUPERIOR DE 

JOÃO CÂMARA/RN 
(exceto Profissionais da Educação 

de João Câmara/RN) 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,00 

LÓGICA 03 

Questões de 

N°. 11 a 13 = 

6,00 pontos 

(2,00 cada) 

6,00 

HISTÓRIA DO 

MUNICÍPIO 
02 

Questões de 

N°. 14 a 15 = 

4,00 pontos 

(2,00 cada) 

4,00 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 15 

Questões de 

N°. 16 a 30 = 

60,00 pontos 

(4,00 cada) 

60,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

 

i) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL SUPERIOR – PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO DE JOÃO CÂMARA/RN (exceto cargo de Professor de Língua Portuguesa de João 

Câmara) constará de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (qua-

tro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divul-

gado em Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

03 (três) questões de Didática, 02 (duas) questões de História do Município e 15 (quinze) questões 

de Conhecimentos Específicos, quadro abaixo. 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

 

TODOS OS CARGOS 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE 

JOÃO CÂMARA/RN, exceto cargo de Profes-

sor de Língua Portuguesa de João Câmara/RN 

(cargos nº. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 e 34) 

 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

10 

Questões de 
N°. 01 a 10 = 
30,0 pontos 
(3,0 cada) 

30,00 

DIDÁTICA 03 

Questões de 

N°. 11 a 13 = 

6,00 pontos 

(2,00 cada) 

6,00 

HISTÓRIA DO 

MUNICÍPIO 
02 

Questões de 

N°. 14 a 15 = 

4,00 pontos 

(2,00 cada) 

4,00 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 15 

Questões de 
N°. 16 a 30 = 
60,0 pontos 
(4,0 cada) 

60,00 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,00 

 

 

 

j) A prova objetiva de conhecimentos para o cargo de NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR DE LÍN-

GUA PORTUGUESA DE JOÃO CÂMARA/RN (cargo nº. 33), constará de 30 (trinta) questões 

objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma 

correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, sendo: 03 

(três) questões de Didática, 02 (duas) questões de História do Município e 25 (vinte e cinco) questões 

de Conhecimentos da Língua Portuguesa, quadro abaixo. 
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CARGO NÍVEL SUPERIOR DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

DE JOÃO CÂMARA/RN (cargo nº. 33) 

 

DIDÁTICA 03 

Questões de 
N°. 01 a 03 = 
12,0 pontos 
(4,0 cada) 

12,00 

HISTÓRIA DO 

MUNICÍPIO 
02 

Questões de 

N°. 04 a 10 = 

8,00 pontos 

(4,00 cada) 

8,00 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 25 

Questões de 
N°. 06 a 30 = 
80,0 pontos 
(3,2 cada) 

80,00 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,00 

 

 

k) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de NÍVEL MÉDIO DE JOÃO CÂMARA/RN, 

constará de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alter-

nativas de resposta e apenas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em 

Edital Complementar, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 08 (oito) 

questões de Informática, 02 (duas) questões de História do Município e 10 (dez) de Conhecimentos 

Específicos, conforme o quadro abaixo. 

 

CARGOS NÍVEL MÉDIO DISCIPLINAS 

Nº. DE 

QUES-

TÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL MÉDIO DE JOÃO CÂMARA/RN 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,00 

INFORMÁTICA 08 

Questões de 

N°. 11 a 18 = 

24,00 pontos 

(3,00 cada) 

24,00 

HISTÓRIA DO 

MUNICÍPIO 
02 

Questões de 

N°. 19 a 20 = 

6,00 pontos 

(3,00 cada) 

6,00 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,00 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 
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8.2. A Legislação com vigência posterior à data de publicação deste Edital, bem como alterações em 

dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas de conhe-

cimentos desta Seleção. 

8.3. As provas serão aplicadas em qualquer um dos Municípios informados no preâmbulo do Edital 

e nos municípios circunvizinhos a estes ou da região, ficando a critério da FUNCERN a distribuição 

dos candidatos, de acordo com a mais adequado logística de aplicação de provas. 

8.4. A data provável de aplicação das provas está indicada no Anexo III deste Edital.  

8.5. A data definitiva, o local e o horário de realização das provas serão divulgados no Cartão de 

Inscrição do candidato, no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período estabelecido no Anexo 

III deste Edital. 

8.6. O candidato só poderá realizar as provas no dia e local especificados pela FUNCERN, não ha-

vendo, em hipótese alguma, segunda chamada. 

8.7. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá com uma hora de antecedência do 

horário de início das provas e perdurará até 15 (quinze) minutos antes do horário de início das provas.  

8.7.1. O candidato que chegar após o horário estabelecido no item 8.7 não terá acesso ao local de 

realização das provas e como consequência será eliminado do Concurso Público. 

8.7.2. Os portões do local de provas serão fechados pontualmente 15 (quinze) minutos antes do 

horário de início das provas, devendo o candidato chegar ao local com, no mínimo, 30 (trinta) minutos 

de antecedência para o fechamento dos portões.  

8.7.3. O início da aplicação das provas ocorrerá no local e horário exatos, previstos no Cartão de 

Inscrição do candidato. 

8.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido, exclu-

sivamente, de documento de identificação, de cartão de inscrição e de caneta esferográfica, de tinta 

nas cores preta ou azul, confeccionada em material transparente, ressalvando que: 

a) Não será permitido ao candidato portar ou utilizar armas, equipamentos eletrônicos (como 

celular, relógio, smartwatch, calculadora, tablet, notebook e câmera fotográfica), materiais di-

dáticos e de escritório (como dicionário, apostila, livro, “dicas”, corretivo líquido, lápis grafite 

ou lapiseira e borracha) e materiais pessoais (como boné, óculos escuros ou vestimenta com 

cobertura para cabeça).  

b) O candidato poderá dispensar o(s) equipamento(s) eletrônico(s) em envelope plástico forne-

cido pelo fiscal.  

c) O(s) equipamento(s) eletrônico(s) deverá(ão) estar desligado(s) e, preferencialmente, sem 

bateria.  

d) A FUNCERN não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização 

das provas.  

e) O envelope plástico deverá ser lacrado pelo candidato na presença do fiscal, devidamente 

identificado com nome e número de inscrição pelo próprio candidato e mantido pelo mesmo 

até se retirar definitivamente do local de provas.  

f) Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido portando materiais descritos no 

subitem 8.8, a, ou se o(s) equipamento(s) eletrônico(s) emitir(em) qualquer efeito sonoro, in-

clusive de vibração, durante a aplicação das provas. 
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8.9. Cada candidato receberá um Caderno de Provas, de acordo com o disposto no item 8.1 e uma 

Folha de Respostas.  

8.10. Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar a 

Ficha de Identificação Individual, a Folha de Respostas e a capa do Caderno de Provas.  

8.11. Na Folha de Respostas constarão, entre outras informações, o nome do candidato, seu número 

de inscrição, a opção de cargo/especialidade e o número do seu documento de identificação. 

8.11.1. O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de Respostas estão corretos 

e, se constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala.  

8.11.2. O candidato terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Respostas e não deverá rasurá-

la, dobrá-la, amassá-la ou danificá-la, pois esta não será substituída por esses motivos.  

8.11.3. Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar cor-

reta para cada questão, seguindo, rigorosamente, as orientações ali contidas e usando uma caneta 

esferográfica de tinta na cor preta ou azul.  

8.11.4. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outra pessoa, 

salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim, deferida pela FUN-

CERN.  

8.11.5. O candidato que deixar questão sem marcação ou com mais de uma marcação, no Cartão de 

Resposta, não pontuará na respectiva questão. 

8.15. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do prédio onde estiver realizando as provas 

não mais terá acesso ao referido local.  

8.16. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal, a Folha 

de Respostas.  

8.16.1. O candidato que se retirar definitivamente da sala de provas antes de decorridas três horas 

do início das provas, deverá entregar também o Caderno de Provas ao fiscal.  

8.17. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo ou aos 

critérios de avaliação e de classificação.  

8.18. Os Gabaritos Oficiais Preliminares das Provas Objetivas serão divulgados no sítio da FUN-

CERN (www.funcern.br), na mesma data da aplicação das provas.  

 
 
9. DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
9.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o Gabarito Oficial Preliminar de cada Prova 

Objetiva poderá fazê-lo no período constante no Anexo III deste Edital.  

9.1.1. Para interpor recurso, o candidato deverá:  

a) preencher o formulário específico de Requerimento disponível no sítio da FUNCERN (www.fun-

cern.br), através da Área do Candidato, com os argumentos recursais; e 

b) enviar eletronicamente o requerimento (recurso). 

9.1.2. O recurso não poderá conter qualquer informação que leve à identificação do candidato.  

9.1.3. O recurso que contiver identificação do candidato no texto recursal não será admitido e, con-

sequentemente, seu mérito não será julgado.  
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9.2. O candidato deverá consultar, no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), o cronograma 

para ciência do dia e o horário para recebimento do Parecer da Banca de Revisão. 

9.3. Se houver alteração de resposta de Gabarito Oficial Preliminar, esta valerá para todos os candi-

datos, independentemente de terem recorrido ou não.  

9.4. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o seu valor em pontos será 

contabilizado em favor de todos os candidatos que participaram da respectiva prova. 

9.5. Os Gabaritos Oficiais Definitivos das Provas Objetivas serão divulgados no sítio da FUNCERN 

(www.funcern.br), na data provável definida no Anexo III deste Edital.  

 
 
10. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
10.1. O candidato de cargo de Nível Superior que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 

pontos da Prova Objetiva estará habilitado para a Prova de Títulos. 

10.2. Na Prova de Títulos o candidato deverá apresentar a titulação constante no Anexo II do Edital 

mediante protocolo virtual na Área do Candidato, no período informado no Cronograma do concurso 

(Anexo III). 

10.2.1. Cada candidato poderá protocolar até 02 (dois) arquivos em formato PDF (portable document 

format), sendo cada arquivo de no máximo 2,0MB (dois megabytes). 

10.2.2. Após protocolados os arquivos, o candidato não poderá alterar os mesmos, de modo que a 

Prova de Títulos será avaliada estritamente pelos documentos anexados na Área do Candidato. 

10.2.3. Não haverá, em hipótese alguma, recebimento de documentação para a Prova de Títulos em 

via física ou por e-mail. 

10.3. Avaliados os títulos, será emanado na Área do Candidato o Resultado Preliminar da Prova de 

Títulos. Deste resultado o candidato pode interpor recurso no período indicado no Anexo III exclusi-

vamente através da Área do Candidato, sendo vetado neste período a anexação de novos documen-

tos. 

10.4. O candidato que desejar interpor recurso contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos 

poderá fazê-lo no período constante no Anexo III deste Edital.  

11.4.1. Para interpor recurso, o candidato deverá:  

a) preencher o formulário específico de requerimento disponível no sítio da FUNCERN 

(www.funcern.br) – Área do Candidato, com os argumentos recursais;  

b) enviar eletronicamente o requerimento. 

11.4.2. O recurso não poderá conter qualquer informação que leve à identificação do candi-

dato.  

11.4.3. O recurso que contiver identificação do candidato no texto recursal não será admitido 

e, consequentemente, seu mérito não será julgado.  

10.5. Julgados os recursos, será emanado na Área do Candidato o Resultado Definitivo da Prova de 

Títulos. 

10.6. Quando da convocação para apresentação dos documentos para posse, o candidato aprovado 

deverá apresentar a via original de cada documento apresentado na Prova de Títulos, sob pena de 

eliminação do certame. 
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11. DA PROVA PRÁTICA 

 
11.1. A Prova Prática consistirá no desenvolvimento de atividades inerentes ao cargo de Operador 

de Máquinas Pesadas (cargos nº. 41, 67 e 75). 

11.2. Serão convocados para a Prova Prática somente os candidatos que não tenham sido elimina-

dos do concurso, nos termos do item 12.3.4 deste Edital. 

11.3. A Prova Prática será realizada em 2 (duas) partes, a saber: 

11.3.1. Inicialmente, na Parte 1 da Prova Prática, será aplicada uma Prova Objetiva de Conhecimen-

tos Práticos referente à simbologia dos painéis e controles de comandos existentes na MOTONIVE-

LADORA e/ou RETROESCAVADEIRA para todos os candidatos habilitados para essa fase do con-

curso. 

11.3.1.1. A Parte 1 da Prova Prática contempla um valor total de 50 (cinquenta) pontos, de forma que 

cada questão tem um valor de 5 (cinco) pontos, tendo um prazo máximo de 30 (minutos) para a 

conclusão, inclusive a marcação do Cartão de Resposta relativo à Parte 1, devendo o candidato obter 

um mínimo de 30 (trinta) pontos para estar apto para a realização da Parte 2 da Prova Prática, uma 

vez que esta Parte 1 tem o caráter eliminatório e classificatório nesta etapa do concurso, tendo em 

vista que este conhecimento constitui um elemento essencial de avaliação visando à preservação da 

integridade física dos candidatos e membros avaliadores, além das máquinas envolvidas e do próprio 

entorno do local da prova. Desse modo, em caso de nota inferior a 30 (trinta) pontos na Parte 1, o 

candidato estará automaticamente ELIMINADO do certame e NÃO realizará a Parte 2 da Prova Prá-

tica. A nota da Parte 1 será o produto entre o número de acertos e o valor de cada questão. 

11.3.1.2. Para os candidatos aptos com notas iguais ou superior a 30 (trinta) pontos na Parte 1, será 

realizado um sorteio relativo à máquina (MOTONIVELADORA ou RETROESCAVADEIRA) na qual o 

candidato realizará a Parte 2 da Prova Prática (Etapa Operacional). 

11.3.2. O candidato dará início à Parte 2 da Prova Prática no seu equipamento, estabelecido no 

sorteio e hora definida, tendo um prazo máximo de 20 (minutos) para a conclusão dos procedimentos 

definidos No Edital de convocação para a Prova Prática. A Parte 2 da Prova Prática valerá 50 (cin-

quenta) pontos, sendo avaliada por 03 (três) membros, de forma que a nota da Parte 2 será definida 

pela média aritmética entre os valores atribuídos pelos 03 (três) membros. 

11.4. A convocação dos candidatos com a data, o horário e o local para realização do sorteio da 

máquina e da Prova Prática serão divulgados no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período 

estabelecido no Anexo III deste Edital.  

11.4.1. A máquina da Parte 2 da Prova Prática será sorteada, em sessão pública, de acordo 

com as normas a serem publicadas no Edital de Convocação para Prova Prática (na data estabele-

cida no Anexo III) da realização da prova, perante membros da FUNCERN, obrigatoriamente, e dos 

candidatos, se o desejarem. 

11.4.2. A ordem de realização do sorteio da máquina e, por conseguinte, da Parte 2 da Prova 

Prática será definida de acordo com a ordem crescente de classificação da Prova Objetiva.  

11.4.3. Uma hora após a realização do sorteio, serão divulgados, no site da FUNCERN 

(www.funcern.br), os dados referentes à máquina para realização da Parte 2 da Prova Prática para 

cada candidato.  
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11.5. O candidato só poderá realizar as provas no dia e local especificados pela FUNCERN, não 

havendo, em hipótese alguma, segunda chamada.  

11.5.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de 

realização das provas e o comparecimento no horário determinado no Edital de Convocação para a 

Prova Prática, assim como a identificação da sua prova e do cartão de respostas.  

11.6. O candidato deverá comparecer ao local da Prova Prática (Parte 1 e Parte 2), no mínimo, 30 

(trinta) minutos antes do horário previsto para a realização da atividade.  

11.6.1. O candidato que chegar após o horário previsto para a realização da atividade não 

terá acesso ao local de provas e será eliminado do concurso.  

11.7. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo docu-

mento de identificação utilizado na sua inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela FUN-

CERN.  

11.7.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das pro-

vas, documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 

documento expedido há, no máximo, 10 (dez) dias, que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial.  

11.7.2. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento.  

11.8. O candidato será identificado e deverá assinar a Ficha de Identificação Individual.  

11.9. A Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, será avaliada por Banca Examinadora, 

na escala de 0 (zero) a 100 (cem) segundo os critérios e as pontuações a serem descritos em Ficha 

Individual de Avaliação, sendo 50 (cinquenta) pontos referentes à Parte 1 da Prova Prática e 50 

(cinquenta) pontos referentes à Parte 2 da Prova Prática (parte operacional). 

11.9.1. A Banca Examinadora da Prova Prática será composta por três membros.  

11.9.2. Cada avaliador atribuirá, para cada critério, uma pontuação expressa em número in-

teiro.  

11.9.3. As notas de cada avaliador da Prova Prática serão lançadas em Folhas de Avaliação 

e processadas eletronicamente.  

11.10. Cada candidato disporá de, no máximo, 30 (trinta) minutos para realizar a atividade proposta 

na Parte 1 e 20 (vinte) minutos para concluir a Parte 2 da Prova Prática (operacional).  

11.11. O candidato deverá utilizar somente material disponibilizado pela Banca Examinadora para 

desenvolver a atividade.  

11.12. A Nota da Parte 2 da Prova Prática será o resultado obtido pela média aritmética simples das 

três notas atribuídas pelos membros da Banca Examinadora, com valor expresso com quatro casas 

decimais.  

11.13. Serão eliminados do concurso os candidatos que não obtiverem pelo menos 50% de aprovei-

tamento na Prova Prática, ou seja, mínimo de 50 (cinquenta) pontos. 

11.14. O resultado preliminar da Prova Prática será divulgado no sítio da FUNCERN (www.fun-

cern.br), na data provável estabelecida no Anexo III deste Edital.  

11.15. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da Prova Prática poderá fazê-lo 

no período constante no Anexo III deste Edital.  

11.15.1. Para interpor recurso, o candidato deverá:  
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a) preencher o formulário específico de requerimento disponível no sítio da FUNCERN 

(www.funcern.br) – Área do Candidato, com os argumentos recursais;  

b) enviar eletronicamente o requerimento. 

11.15.2. O recurso não poderá conter qualquer informação que leve à identificação do candi-

dato.  

11.15.3. O recurso que contiver identificação do candidato no texto recursal não será admitido 

e, consequentemente, seu mérito não será julgado.  

11.16. O candidato deverá consultar, no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), o dia e o horário 

para recebimento do Parecer da Banca de Revisão da Prova Prática.  

 
 
 
12. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE (DOS CRITÉRIOS DE AVALIA-
ÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO) 

 
12.1. O Resultado Final deste Concurso Público será aferido pelos pontos obtidos na Prova Escrita 

Objetiva de Múltipla Escolha para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental. Para os cargos 

de Nível Superior, o Resultado Final será a soma das notas obtidas na Prova Escrita Objetiva de 

Múltipla Escolha e na Prova de Títulos. Por fim, no caso de Operadores de Máquinas Pesadas, o 

Resultado Final será a soma das notas obtidas na Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e na 

Prova Prática. 

12.2. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50,00 

(cinquenta) pontos, e aprovados os que estiveram dentre o limite do número de vagas estabelecidas. 

Os demais candidatos habilitados comporão cadastro reserva. 

12.3. As Folhas de Respostas das Provas Objetivas serão corrigidas por sistema eletrônico de com-

putação.  

12.3.1. A soma das notas das Provas Objetivas valerá 100 (cem) pontos. 

12.3.2. Cada questão terá o valor estipulado no item 8.1 deste Edital. 

12.3.3. Para os cargos de Nível Superior não serão habilitados para a Prova de Títulos os 

candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Escrita Objetiva. 

12.3.4. Para os cargos de Operadores de Máquinas não serão habilitados para a Prova Prá-

tica os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Escrita Objetiva. 

12.4. A Nota da Prova Escrita será o produto entre o número de acertos nas Provas Objetivas e o 

valor de cada questão.  

12.5. Os candidatos habilitados serão classificados, para o cargo e respectivas especialidades, em 

ordem decrescente da classificação final. 

12.5. Para os cargos de Nível Superior, a Prova de Títulos valerá 40 (quarenta) pontos. 

12.5.1. Serão considerados habilitados para a Prova de Títulos os candidatos que obtiveram nota 

igual ou superior a 50,00 (cinquenta vírgula zero) pontos. 

12.6. A nota final para os cargos de Nível Superior será obtida através da soma das notas de cada 

etapa (Provas Objetivas e Prova de Títulos). 

12.7. Para o cargo de Operadores de Máquinas, a Prova Prática valerá 100 (cem) pontos. 
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12.8. A nota final para o cargo de Operadores de Máquinas será obtida através da soma das notas 

de cada etapa (Provas Objetivas e Prova Prática). 

12.9. Em caso de empate, será dada preferência ao candidato que, na seguinte ordem de priori-

dade:  

a) terá preferência o candidato que possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

conforme estabelece o art. 27, parágrafo único, da Lei nº. 10.741/2003. 

b) obtiver maior nota na Prova Prática, quando for o caso; 

c) obtiver maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos; 

d) obtiver maior nota na Prova Objetiva de Língua Portuguesa; e 

e) tiver maior idade.  

12.10. O Resultado Final do Concurso Público será divulgado no Diário Oficial da Federação dos 

Municípios do RN (FEMURN) e/ou no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), na data prevista no Cro-

nograma Anexo III. 

12.11. Será emanada relação específica de classificação dos candidatos com deficiência aprovados, 

cujos nomes, se aprovados, figurarão também na lista de classificação correspondente às vagas de 

ampla concorrência. 

 
 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. O Resultado Final do Concurso Público será homologado por cada Prefeitura Municipal ou 

Câmara Municipal, de acordo com o cargo, e publicado no Diário Oficial da Federação dos Municípios 

do RN (FEMURN), em até 30 (trinta) dias após a publicação do Resultado Final. 

 
 
14. DA CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DO CARGO 

 
14.1. Concluído este Concurso Público e homologado o Resultado Final, a concretização do ato de 

convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertados neste Edital obedecerá 

à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade deste Concurso Público e ao cumprimento das 

disposições legais pertinentes. 

14.2. O candidato aprovado e classificado no Concurso Público de que trata este Edital será nomeado 

para os cargos de provimento descritos nos Anexos deste Edital, devendo ser observado o número 

de vagas neles estabelecidos. 

14.2.1. O candidato aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no Edital, 

enquanto que o candidato classificado é aquele que figurará no rol de cadastro de reserva, sendo 

convocado tão somente se surgirem novas vagas dentro do período de validade deste concurso. 

14.3. A Nomeação dos candidatos com deficiência aprovados e classificados neste Concurso Público 

observará, para cada cargo/especialidade, a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de 

ampla concorrência. 

14.4. A Nomeação de um candidato aprovado e classificado como pessoa com deficiência ensejará 

a dedução dessa vaga do total de vagas oferecidas neste Edital para cada cargo/especialidade. 
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15. DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS CARGOS DE 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS DE JOÃO CÂMARA/RN 

 
15.1. Os candidatos classificados, em até 3 (três) vezes o número de vagas, nos cargos de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS da Prefeitura Municipal de João Câ-

mara/RN serão convocados a realizar a matrícula para o Curso de Formação dentro de um prazo 

estipulado, através de edital específico de convocação, após a homologação do concurso público. 

15.2. Expirado o prazo para a realização das matrículas, os candidatos convocados que não efetiva-

rem suas matrículas no curso de formação serão considerados desistentes e eliminados do concurso 

público. 

15.3. Havendo desistências, serão convocados, em igual número de desistentes, candidatos aprova-

dos para se matricularem no curso de formação, obedecida a ordem de classificação. 

15.4. O curso de formação, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato para exer-

cer as atividades próprias aos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS 

ENDEMIAS da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 

15.5. Serão liberados do Curso de Formação e considerados habilitados a assumirem o cargo, os 

candidatos convocados para realizarem a matrícula do curso que apresentarem Certificado de Con-

clusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada e que tenham concluído esse curso 

com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento). 

15.6. Será considerado eliminado no Curso de Formação e, consequentemente, eliminado do pro-

cesso seletivo o candidato que não concluir o curso com aproveitamento mínimo de 70% (setenta 

por cento). 

15.7. A elaboração e aplicação do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para o cargo 

de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS e demais fases subsequen-

tes, são de inteira e exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 

 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará 

o candidato do Concurso Público, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

16.2. Em qualquer etapa do Concurso Público, estão excluídos os candidatos que utilizarem meio 

fraudulento, ilícito ou proibido. 

16.3. No ato da contratação, o profissional deverá fornecer a cada Prefeitura/Câmara Municipal, de 

acordo com o cargo, todos os documentos que lhe forem solicitados. 

16.4. Ao participar deste Concurso, os profissionais interessados demonstram integral conhecimento 

e anuência com todas as condições deste Edital. 

16.5. Todas as convocações, avisos e resultados serão informados no Diário Oficial da Federação 

dos Municípios do RN (FEMURN). 

16.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no pro-

cesso de seleção, valendo para esse fim as listagens divulgadas através do Diário Oficial da Federa-

ção dos Municípios do RN (FEMURN). 
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16.7. Os casos omissos serão resolvidos por cada Comissão de Acompanhamento do Concurso Pú-

blico designada por cada Prefeito Municipal, de acordo com o cargo. 

16.8. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público junto à Fundação de 

Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN, exclu-

sivamente, por meio do e-mail: concursomatogrande2019@funcern.br. 

 

 
João Câmara/RN, 29 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN 

 

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
JARDIM DE ANGICOS/RN 

 
 

CARLOS VERIANO DE LIMA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN 

 

 
 

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN 

 
 

EUDES MIRANDA DA FONSECA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE GUAMARÉ/RN 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, ATRIBUIÇÕES GERAIS, ESCOLARIDADE, 

VENCIMENTO E CARGA HORÁRIA DOS CARGOS, COM FULCRO NAS RES-

PECTIVAS LEGISLAÇÕES DE CADA MUNICÍPIO / CÂMARA. 

 

I. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN 
 

CARGO Nº 1 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS –  
Gafuringa 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 2 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS –  

São Francisco 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
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responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 

CARGO Nº 3 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS –  

Vila Nova 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 
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CARGO Nº 4 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS –  

Cohab 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 5 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS – 

Queimadas, Mo-
delo e Lageado 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
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de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 6 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS – 

Centro I 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 7 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS – 

Bela Vista 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
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cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 8 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS – Mo-
rada Nova, Ama-
relão, Valentim e 

Assunção. 

GERAL PcD 

Certificado de Ensino Médio de-
vidamente registrado pelo conse-

lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 
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CARGO Nº 9 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS –  

Boa Vista 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 10 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS –  

Planalto 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
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de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 11 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
DE COMBATE DE 

CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS – 

Centro II 

GERAL PcD 
Certificado de Ensino Médio de-

vidamente registrado pelo conse-
lho estadual de Educação. 

R$ 1.250,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro 
de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de 
índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação 
focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, apli-
cando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários espe-
cíficos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; 
vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de 
larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar 
os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os 
seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas 
de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe 
de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em 
Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices 
de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as 
medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar 
ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

 
 

CARGO Nº 12 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

GERAL PcD Diploma devidamente registrado 
de conclusão de curso superior em 

Assistente Social e Registro Pro-
fissional no Conselho competente. 

R$ 2.000,00 30h 
04 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alter-
nativas para os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática 
social; propor alternativas de ação na área social para reformulação de políticas sociais 
vigentes e definição de novas políticas, em conjunto com outros profissionais; elaborar pla-
nos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indi-
víduos, famílias e grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza biopsicossocial e 
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promover a integração ou reintegração social; atuar na prevenção e tratamento de proble-
mas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendizagem e traba-
lho; promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e potencialidades; 
programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, anali-
sando os recursos e as carências socioeconômicas, com vistas ao desenvolvimento comu-
nitário; realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras para 
facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de programas de reabilitação 
profissional, promovendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por doenças 
ou acidentes de trabalho; realizar acompanhamento familiar com fins diagnósticos, preven-
tivos e de atendimento à saúde, identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, 
atuando no sentido de melhorar o processo ensino aprendizagem; apreciar solicitações de 
estágios de alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; realizar outras ati-
vidades de mesma natureza e complexidade própria da especialidade. 

 
 

CARGO Nº 13 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AUDITOR DO 
SISTEMA 

MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

GERAL PcD Curso Superior Completo em 
Medicina, Odontologia, Enfer-

magem, Farmácia ou Fisiotera-
pia com Registro no Conselho 
Regional de Classe respectivo. 

R$ 2.850,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das atividades relativas à prestação 
de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS. a) Auditoria Analítica: Realizar a análise de 
processos, documentações e relatórios gerenciais do SUS, SIASUS (Sistema de Informa-
ção Ambulatorial) e SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalar) e os demais que lhe ve-
nham substituir dos prestadores de serviços. Realizar a análise de fichas de cadastramento, 
FCA (Ficha de Cadastro Ambulatorial) e FCH (Ficha de Cadastro Hospitalar) dos prestado-
res de serviços. b) Auditoria Operativa: Realizar auditorias programadas para verificação “in 
loco” da qualidade da assistência prestada aos pacientes do SUS, verificando estrutura fí-
sica, recursos humanos, fluxos, instrumentais e materiais necessários para realização de 
procedimentos nas Unidades de Saúde sob Gestão Municipal. - Realizar auditorias especi-
ais para apurar denúncias ou indícios de irregularidades junto aos gestores e/ou prestadores 
de serviços do SUS. 

 
 

CARGO Nº 14 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ENFERMEIRO 
GERAL PcD Curso Superior Completo em 

Enfermagem e Registro Profis-
sional de Classe. 

R$ 2.350,00 40h 
09 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de 
enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; 
participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em 
saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à 
Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, re-
gular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. 
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CARGO Nº 15 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FARMACÊUTICO 
GERAL PcD Curso Superior Completo em 

Farmácia e Registro Profissio-
nal de Classe. 

R$ 2.300,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos, desde a padronização, pas-
sando pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e 
distribuição; supervisionar as atividades desenvolvidas no setor, inclusive do pessoal, auxi-
liar as rotinas e processos de dispensação; participar das comissões de padronização e de 
controle de infecção hospitalar e de atividades de fármaco vigilância, de ações de saúde 
coletiva e educação em saúde. 

 
 

CARGO Nº 16 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FISCAL DE 
TRIBUTOS 
MUNICIPAL 

GERAL PcD Curso Superior em Contabilidade 
ou Curso Superior em Direito. 

R$ 2.302,73 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tribu-
tação, fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fis-
cais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de 
infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário municipal; 
instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fisca-
lizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e par-
ticulares e às posturas municipais; colaborar com as cobranças da Secretaria de Fazenda, 
em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, industriais e 
prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impos-
tos municipais; manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; verifi-
car a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias para o recolhimento das 
contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar relatório de vis-
toria; executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 
 

CARGO Nº 17 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 
GERAL PcD Curso Superior Completo em Fi-

sioterapia e Registro Profissional 
de Classe. 

R$ 2.150,00 30h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e 
psíquica do (s) usuário (s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápi-
cas, com a finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paci-
ente, após diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com 
equipe multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais. 
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CARGO Nº 18 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GUARDA 
MUNICIPAL 

GERAL PcD Certificado de Ensino Médio 
devidamente registrado pelo 
conselho estadual de Educa-

ção. 

R$ 1.510,59 40h 
09 01 

ATRIBUIÇÕES: Colaborar com a segurança pública; proteger bens públicos, serviços e instalações. 

 
 
 

CARGO Nº 19 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MÉDICO 
CLÍNICO 
GERAL 

GERAL PcD Curso superior completo em 
Medicina, reconhecido pelo 
MEC, e registro no conselho 

competente. 

R$ 7.338,00 40h 
09 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela SMS, 

em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promo-

ção da melhoria da qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada 

aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde; realizar consultas médicas, 

emitir diagnóstico, prescrever tratamento, realizar intervenções de pequenas cirurgias, 

aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica 

para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da comunidade; realizar 

exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; desenvolver atividades de educação 

em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade; participar de Junta Médica 

quando convocado; participar das ações de vigilância em saúde; executar tarefas afins 

em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de 

Medicina. 

 
 

CARGO Nº 20 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ODONTÓLOGO 
CIRURGIÃO 

GERAL PcD Curso Superior Completo em 
Odontologia e Registro no Con-

selho Regional de Classe. 
R$ 2.350,00 40h 

09 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras 
atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, trata-
mento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos 
estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral; diagnosticar e avaliar 
pacientes e planejar tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas; administrar lo-
cal e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. 
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CARGO Nº 21 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE ARTES 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Dança 
ou Licenciatura Plena em Edu-
cação Artística com habilitação 

em Artes Cênicas. 

R$ 2.393,96 30h 
03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ar-
tes/dança, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as ativida-
des escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pe-
dagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver ativi-
dades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação 
inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de 
estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da for-
mação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 22 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE CIÊNCIAS 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Ciências 
Naturais ou Licenciatura Plena 
em Ciências Biológicas ou Li-
cenciatura Plena em Física ou 

Licenciatura Plena em Química. 

R$ 2.393,96 30h 
03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ciências 
naturais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades 
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagó-
gica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades 
pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclu-
siva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; 
Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação 
continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 23 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
PARA AS 

COMUNIDADES 
INDÍGENAS 

GERAL PcD Licenciatura na área de educa-
ção, com curso de formação na 
área de educação escolar indí-

gena 

R$ 2.393,96 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar da elaboração de currículos e programas de ensino específicos para as escolas 
indígenas; colaborar na produção de material didático científico para as escolas indígenas; 
ministrar o ensino de forma bilíngue, ensinando a língua da etnia dos alunos como segunda 
língua na comunidade em que o português for utilizado como primeira língua; auxiliar na 
identificação dos processos históricos de perda linguística e sugerir ações, com vistas à 
preservação da língua da etnia dos alunos; colaborar na condução do processo de estabe-
lecimento de sistema ortográfico da língua tradicional de sua comunidade; colaborar na re-
alização de levantamentos étnico-científicos e sócio-geográficos do respectivo povo indí-
gena; participar do planejamento e da execução das ações pedagógicas na unidade escolar 
indígena; acompanhar o processo de implantação das diretrizes da SEC, relativas à avalia-
ção de aprendizagem e dos currículos, orientando e intervindo junto aos professores e a 
comunidade quando solicitado e/ou necessário; estimular, articular e participar da elabora-
ção de projetos especiais junto à comunidade escolar indígena; colaborar com a elaboração 
de estudo, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

escola indígena; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados 
para o desenvolvimento da unidade escolar indígena, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; colaborar na promoção de 
ações que otimizem as relações interpessoais na comunidade escolar indígena; divulgar e 
analisar, junto à comunidade escolar indígena, documentos e projetos encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Educação, buscando implementá-los nas unidades escolares indí-
genas; analisar, a partir de metodologias desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Edu-
cação, os resultados de desempenho dos alunos, visando à correção de desvios no plane-
jamento pedagógico; conceber, estimular e implantar inovações pedagógicas, e divulgar as 
experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio entre unidades escolares indígenas; 
promover e incentivar realizações de palestras, encontros e similares, com grupos de alunos 
e professores. 

 
 

CARGO Nº 24 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 
COMPLEMENTO 
EDUCACIONAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena 
em Pedagogia. 

R$ 2.393,96 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade 
e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educa-
ção Especial; Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avali-
ando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Or-
ganizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; 
Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibili-
dade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 
Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na dispo-
nibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e usar a tecnologia assistiva 
de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participa-
ção; Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à dispo-
nibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 
que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

CARGO Nº 25 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Pedago-
gia com especialização em 

educação especial. 
R$ 2.393,96 30h 

06 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretri-
zes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacio-
nal/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissocia-
bilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo nor-
teador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência 
com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico 
e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em 
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas 
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar 
das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando 
para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes 
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idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de es-
tudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da forma-
ção continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

CARGO Nº 26 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Educa-
ção Física e Registro Profissio-
nal no Conselho Competente. 

R$ 2.393,96 30h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educa-
ção física, no ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em 
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas 
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das 
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada ofere-
cida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 27 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE ENSINO 
INFANTIL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Pedago-
gia ou Curso Normal Superior 
ou Curso Médio, Modalidade 

Magistério. 

R$ 2.393,96 30h 
20 02 

ATRIBUIÇÕES: 

Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretri-
zes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacio-
nal/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissocia-
bilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo nor-
teador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência 
com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico 
e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em 
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas 
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar 
das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando 
para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes 
idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de es-
tudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da forma-
ção continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 28 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE ENSINO E 

1º AO 5º 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Pedago-
gia ou Curso Normal Superior 
ou Curso Médio, Modalidade 

Magistério. 

R$ 2.393,96 30h 
19 02 

ATRIBUIÇÕES: 
Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretri-
zes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacio-
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nal/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissocia-
bilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo nor-
teador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência 
com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico 
e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em 
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas 
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar 
das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando 
para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes 
idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de es-
tudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da forma-
ção continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 29 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE ENSINO 
RELIGIOSO 

GERAL PcD Licenciatura Plena 
em Ciências da Religião 

R$ 2.393,96 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ensino 
religioso, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades 
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagó-
gica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades 
pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclu-
siva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; 
Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação 
continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 30 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 

GERAL PcD Licenciatura Plena 
em Geografia 

R$ 2.393,96 30h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geogra-
fia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em conso-
nância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo 
de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valo-
rizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas 
escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das ativida-
des educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CARGO Nº 31 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE HISTÓRIA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em História R$ 2.393,96 30h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular história 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonân-
cia com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de 
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ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valori-
zem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas 
escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das ativida-
des educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

CARGO Nº 32 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE INGLÊS 

GERAL PcD Licenciatura Plena 
em Letras - inglês 

R$ 2.393,96 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua 
estrangeira (inglês), do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades 
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagó-
gica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades 
pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclu-
siva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; 
Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação 
continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

CARGO Nº 33 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Letras – 
Língua Portuguesa 

R$ 2.393,96 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua 
portuguesa, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares 
em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas 
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das 
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada ofere-
cida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

CARGO Nº 34 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA 

GERAL PcD Licenciatura Plena 
em Matemática 

R$ 2.393,96 30h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular mate-
mática, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em 
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas 
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das 
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada ofere-
cida pela Secretaria Municipal de Educação. 
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CARGO Nº 35 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

GERAL PcD Ensino Médio Profissionali-
zante ou Ensino Médio Com-

pleto acrescido de Curso Téc-
nico na área. 

R$ 1.604,47 40h 
15 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro: a) no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; b) na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; c) na preven-
ção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemio-
lógica; d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; e) na prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a as-
sistência à saúde; f) na execução dos programas e nas atividades de assistência integral à 
saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 
risco, bem como nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; executar atividades de assistência de 
enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro, previstas legalmente; integrar a 
equipe de saúde; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associado à sua especialidade ou ambiente. 

 

CARGO Nº 36 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM 
PATOLOGIA 

CLÍNICA 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, acres-
cido do Curso Técnico em Pato-

logia Clínica 
R$ 1.604,47 40h 

04 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Coletar, receber e distribuir material biológico de adultos, crianças e neonatos incluindo 

politraumatizados, pacientes psiquiátricos e portadores de doenças infectocontagiosas, 

para exames conforme protocolo; preparar e processar amostras de materiais diversos 

utilizando equipamentos próprios de análises clínicas; realizar análises laboratoriais de 

acordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição, normas e procedimen-

tos de biossegurança e vigilância sanitária, obedecendo ao código de conduta; executar, 

checar, calibrar os equipamentos; organizar e manter limpo o local de trabalho; efetuar 

registros, interagir com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do 

material biológico; executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 37 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM 
SAÚDE BUCAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, acres-
cido de curso técnico, ou En-
sino Médio Profissionalizante 

R$ 1.604,47 40h 
10 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Educar e orientar os pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a 
demonstração de técnicas de escovação; acompanhar sob delegação o trabalho dos estu-
dantes em consultório dentário; proceder à conservação e a manutenção do equipamento 
odontológico; instrumentar o cirurgião dentista, junto à cadeira operatória; fazer a tomada e 
revelação de radiografias intraorais; realizar testes de vitalidade e polir restaurações; reali-
zar a remoção de indutor, placas cálculos supra gengivais; inserir e condensar substâncias 
restauradoras; executar a aplicação tópica de substâncias para prevenção de carie dental; 
executar outras tarefas de mesma natureza ou complexidade associada à especialidade. 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

II. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN 
 

CARGO Nº 38 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-
mente reconhecido pelo MEC 

R$ 998,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Recebimento e remessas de documentos e correspondências; 
- Auxílio ao departamento financeiro/administração no controle de recebimentos e contas a pagar; 
- Suporte nas áreas de RH e organização de arquivos; 
- Preenchimento de formulários e planilhas; 
- Recepção e encaminhamento de clientes internos e externos, bem como fornecedores; 
- Organização de agendas; 
- Elaboração e redação de documentos; 
- Participação em reuniões e eventos. 

 

CARGO Nº 39 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MOTORISTA 
(Cat. AB) 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-
mente reconhecido pelo MEC e 

com habilitação de categoria “AB” 
R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerário e pro-
gramas estabelecidos para o transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens 
para outras localidades. 
- Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; 
- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
- Fazer reparos de emergência; 
- Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
- Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que 
lhe forem confiadas; 
- Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
- Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 
direção; 
- Providenciar a lubrificação quando indicada; 
- Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibragens dos pneus; 
- Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilome-
tragem, horários de saída e chegada; 
- Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 
- Tratar os passageiros com respeito e humanização; 
- Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; 
- Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO Nº 40 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MOTORISTA 
(Cat. D) 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-
mente reconhecido pelo MEC e 

com habilitação de categoria “D” 
R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerário e 
programas estabelecidos para o transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em via-
gens para outras localidades. 
 - Conduzir veículos automotores, caminhões, ônibus e ambulâncias destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; 
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- Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; 
- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
- Fazer reparos de emergência; 
- Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
- Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que 
lhe forem confiadas; 
- Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
- Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 
direção; 
- Providenciar a lubrificação quando indicada; 
- Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibragens dos pneus; 
- Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio e macas; 
- Operar rádio transceptor; 
- Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilome-
tragem, horários de saída e chegada; 
- Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 
- Tratar os passageiros com respeito e humanização; 
- Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; 
- Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO Nº 41 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

OPERADOR DE 
MAQUINAS 
PESADAS 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-
mente reconhecido pelo MEC e 

com curso específico de Operador 
de Máquinas Pesadas 

R$ 998,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Operar máquinas como rolo compactador, perfuratriz, motoniveladora, trator de esteiras, pá carre-
gadeira, retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; 
- Operar máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus respectivos equipamentos agrícolas; 
- Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; 
- Efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; 
- Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob sua 
responsabilidade; 
- Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 
- Proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e a carga 
horária; 
- Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; 
- Efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
- Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO Nº 42 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TRATORISTA 
GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-

mente reconhecido pelo MEC 
R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e 
descarregamento de materiais; 
- Executar roçagem de terrenos, cortes de terras e limpeza de vias públicas, praças e jardins; 
- Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina e máquinas varredoras 
ou pavimentadoras, dirigindo-as e operando o mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar 
cargas e executar operações de limpeza ou similares; 
- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prá-
tica as medidas de segurança recomendadas, para operação e estacionamento da máquina; 
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- Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, para assegurar seu bom funci-
onamento; 
- Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante 
e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso; 
- Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos 
de trabalho, para permitir o controle dos resultados; 
- Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CARGO Nº 43 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FISCAL DE 
TRIBUTOS 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-
mente reconhecido pelo MEC 

R$ 1.500,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; 
- Constituem o crédito tributário mediante lançamento; 
- Controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; 
- Analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; 
- Controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; 
- Atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração 
tributária. 

 

 

CARGO Nº 44 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE DE 
ENDEMIAS 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, devida-
mente reconhecido pelo MEC e 

com no mínimo 02 (dois) anos de 
residência no município 

R$ 1.250,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doen-
ças/agravos; 
- Executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e equipe de Atenção Bá-
sica; 
- Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para a Unidade de Sa-
úde de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde; 
- Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e medidas de pre-
venção individual e coletiva; 
- Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e/ou coleta de reservatórios de 
doenças; 
- Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estraté-
gias de intervenção; 
- Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo 
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 
- Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para 
prevenção e controle de doenças; 
- Registrar as informações referentes às atividades executadas; 
- Realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; 
- Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o controle de vetores 
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CARGO Nº 45 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ENFERMEIRO 

GERAL PcD Curso Superior em Enfermagem, 
devidamente reconhecido pelo 

MEC e com Registro no Conselho 
de Classe 

R$ 3.000,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e 
privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; 
- Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 
empresas prestadoras desses serviços; 
- Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de en-
fermagem; 
- Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 
- Consulta de enfermagem; 
- Prescrição da assistência de enfermagem; 
- Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
- Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base ci-
entífica e capacidade de tomar decisões imediatas; 
- Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 
- Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 
- Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada 
pela instituição de saúde; 
- Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 
- Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; 
- Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistên-
cia de enfermagem; 
- Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 
- Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 
- Execução do parto sem distocia; 
- Educação visando à melhoria de saúde da população. 

 

CARGO Nº 46 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 
– ZONA URBANA 

GERAL PcD Ensino Médio Completo acrescido 
de Curso de Técnico de Enferma-
gem, devidamente reconhecido 

pelo MEC e com Registro no Con-
selho de Classe 

R$ 1.305,44 30h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfer-
magem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: 
- Participar da programação da assistência de Enfermagem; 
- Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o dis-
posto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; 
- Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 
- Participar da equipe de saúde. 
- Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pedia-
tria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; 
-  Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
-  Organizar o ambiente de trabalho; 
- Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
- Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente orga-
nizacional; 
- Realizar ações de educação em saúde 
- Outros serviços correlatos. 
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CARGO Nº 47  Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 
– ZONA URBANA 

(SALA DE 
VACINA) 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, acrescido 
de Curso de Técnico de Enferma-
gem, devidamente reconhecido 

pelo MEC e com Registro no Con-
selho de Classe e com experiência 

comprovada em sala de vacina 

R$ 1.305,44 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfer-
magem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: 
- Participar da programação da assistência de Enfermagem; 
- Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o dis-
posto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; 
- Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 
- Participar da equipe de saúde. 
- Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pedia-
tria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; 
-  Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
-  Organizar o ambiente de trabalho; 
- Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
- Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente orga-
nizacional; 
- Executar as ações de vacinação seguindo normas e calendários do MS 
- Realizar ações de educação em saúde  
- Outros serviços correlatos. 

 

CARGO Nº 48 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 
– ZONA RURAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, acrescido 
de Curso de Técnico de Enferma-
gem, devidamente reconhecido 

pelo MEC e com Registro no Con-
selho de Classe 

R$ 1.305,44 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfer-
magem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: 
- Participar da programação da assistência de Enfermagem; 
- Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o dis-
posto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; 
- Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 
- Participar da equipe de saúde. 
- Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pedia-
tria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; 
-  Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
-  Organizar o ambiente de trabalho; 
- Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
- Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente orga-
nizacional; 
- Executar as ações de vacinação seguindo normas e calendários do MS 
- Realizar ações de educação em saúde  
- Outros serviços correlatos. 
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CARGO Nº 49 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR – 
ANOS INICIAIS 

GERAL PcD Curso Superior no Curso de Licen-
ciatura em Pedagogia, devida-
mente reconhecido pelo MEC 

R$ 1.841,51 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendi-
zagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Esta-
belecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de res-
peito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com os colegas o espírito de cola-
boração e solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; Realizar com clareza, precisão 
e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos 
alunos; Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as 
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores 
e legislação federal, estadual e municipal. 

 

CARGO Nº 50 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

GERAL PcD Curso Superior no Curso de Licen-
ciatura em Letras com Língua Por-
tuguesa, devidamente reconhecido 

pelo MEC 

R$ 1.841,51 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendi-
zagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Esta-
belecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de res-
peito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com os colegas o espírito de cola-
boração e solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; Realizar com clareza, precisão 
e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos 
alunos; Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as 
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores 
e legislação federal, estadual e municipal. 

 

CARGO Nº 51 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE CIÊNCIAS 

GERAL PcD Curso Superior no Curso de Licen-
ciatura em Ciências Biológicas, de-
vidamente reconhecido pelo MEC 

R$ 1.841,51 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendi-
zagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Esta-
belecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de res-
peito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com os colegas o espírito de cola-
boração e solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; Realizar com clareza, precisão 
e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos 
alunos; Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as 
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demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores 
e legislação federal, estadual e municipal. 

 

CARGO Nº 52 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE LÍNGUA 
INGLESA 

GERAL PcD Curso Superior no Curso de Licen-
ciatura em Letras com Língua In-
glesa, devidamente reconhecido 

pelo MEC 

R$ 1.841,51 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o 
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendi-
zagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Esta-
belecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de res-
peito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com os colegas o espírito de cola-
boração e solidariedade indispensável à eficiência da obra educativa; Realizar com clareza, precisão 
e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento dos 
alunos; Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as 
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores 
e legislação federal, estadual e municipal. 

 

CARGO Nº 53 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AUXILIAR DE 
PROFESSOR 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar e auxiliar as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores; Participar de reu-
niões e de planejamento a critério da escola; Participar de eventos e promoções desenvolvidas pela 
instituição de ensino; Receber os alunos; Receber e transmitir recados; Executar atividades pertinen-
tes ao cuidar/educar; Cumprir as regras estabelecidas pela escola; Desempenhar as demais ativida-
des inerentes ao cargo. 

 

CARGO Nº 54  Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

GERAL PcD Curso Superior no Curso de Ser-
viço Social, devidamente reconhe-
cido pelo MEC e possuir inscrição 

no Conselho de Classe 

1.800,00 30h 
01 -- 

ATRIBUIÇÕES: 

- Realizar estudos e pesquisas para avaliar a realidade social, além de produzir parecer social e propor 
medidas e políticas sociais; 
- Planejar, elabora e executa planos, programas e projetos sociais; 
- Prestar assessoria e consultoria as instituições públicas e privadas e, também, aos movimentos so-
ciais; 
- Orientar indivíduos e grupos, auxiliando na identificação de recursos e proporcionando o acesso aos 
direitos sociais; 
- Realizar estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins de acesso a benefícios e ser-
viços sociais; 
- Atuar no magistério de Serviço Social e na direção de unidades de ensino e Centros de estudos. 
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CARGO Nº 55 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PSICÓLOGO 

GERAL PcD Curso Superior no Curso de Psico-
logia, devidamente reconhecido 
pelo MEC e possuir inscrição no 

Conselho de Classe 

1.800,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Promove estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e seg-
mentos sociais nacionais, culturais, intra e interculturais; 
- Atua junto a organizações comunitárias, em equipe multiprofissional no diagnóstico, planejamento, 
execução e avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e 
segurança; 
- Assessora órgãos públicos e particulares, organizações de objetivos políticos ou 
comunitários, na elaboração e implementação de programas de mudança de caráter social e técnico, 
em situações planejadas ou não; 
- Atua junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos psicológicos nas técnicas 
de comunicação e propaganda; 
- Pesquisa, analisa e estuda variáveis psicológicas que influenciam o comportamento do Consumidor; 
- Colabora com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que lhes 
sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis;  
- Desenvolve trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de entraves 
institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes; 
- Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, 
pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais 
que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exer-
cício da cidadania consciente; 
- Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situ-
ações escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação 
de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 
- Planeja, executa e/ou participa de pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino-
aprendizagem e conhecimento das características Psicossociais da clientela, visando a atualização e 
reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem como suas condições de 
desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, 
dos professores e usuários e de criar programas educacionais completos, alternativos ou complemen-
tares; 
- Participa do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, 
concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento 
humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participa da constante avaliação 
e do redirecionamento dos planos, e práticas educacionais implementados; 
- Desenvolve programas de orientação profissional, visando um melhor aproveitamento e desenvolvi-
mento do potencial humano, fundamentados no conhecimento psicológico e numa visão crítica do 
trabalho e das relações do mercado de trabalho; 
- Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha, aos serviços de 
atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicoló-
gicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre 
a atuação integrada entre escola e a comunidade; 
- Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de Psicologia Educacional; 
- Realiza avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, 
com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos; 
- Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, 
em instituições de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições 
formais e informais. 
- Realiza atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 
- Realiza atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógico; 
- Acompanha psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar 
suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo 
este processo; 
- Prepara o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; 
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- Trabalha em situações de agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, partici-
pando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, interven-
ções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; 
- Participa da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como 
sobre a adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a realidade psicossocial da clientela; 
- Cria, coordena e acompanha, individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias 
ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempe-
nho de várias equipes; 
- Participa e acompanha a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, 
a nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos, 
associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e etc.; 
- Colabora, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e 
microssistemas; 
- Coordena e supervisiona as atividades de Psicologia em instituições e estabelecimentos de ensino 
e/ou de estágio, que incluam o tratamento psicológico em suas atividades; 
- Realiza pesquisas visando a construção e a ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo 
da saúde mental; 
- Atua junto à equipe multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores 
emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especi-
alidades, hospitais gerais, prontos-socorros e demais instituições;  
- Atua como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à instituição; 
- Orientação e acompanhamento a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, 
diretamente ou indiretamente dos atendimentos; 
- Participa dos planejamentos e realiza atividades culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de 
propiciar a reinserção social da clientela egressa de instituições; 
- Participa de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na comunidade; 
organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emo-
cionais que comprometam o espaço psicológico; 
- Realiza triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário; 
- Participa da elaboração, execução e analise da instituição, realizando programas, projetos e planos 
de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber 
limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas ati-
vidades fim, quanto nas atividades meio. 

 

 

III. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN 
 

CARGO Nº 56 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE INGLÊS 

GERAL PcD Nível Superior Licenciatura –  
Letras – Inglês 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

CARGO Nº 57  Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE LINGUA 

PORTUGUESA 

GERAL PcD Nível Superior Licenciatura –  
Letras – Português 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
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Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

 

CARGO Nº 58 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE HISTÓRIA 

GERAL PcD Nível Superior –  
Licenciatura em História 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

 

CARGO Nº 59 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

GERAL PcD Nível Superior –  
Licenciatura em Educação Física 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

 

CARGO Nº 60 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE RELIGIÃO 

GERAL PcD Nível Superior –  
Licenciatura em Teologia 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

 

CARGO Nº 61 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 

GERAL PcD Nível Superior –  
 Licenciatura em Geografia 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 
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CARGO Nº 62 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE CIÊNCIAS 

NATURAIS 

GERAL PcD Nível Superior – Licenciatura 
em Ciências Biológicas 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

CARGO Nº 63 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 

ENSINO DE 
ARTES 

GERAL PcD Nível Superior –  
Licenciatura em Artes 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

CARGO Nº 64 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 

GERAL PcD Nível Superior –  
Licenciatura em Matemática 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício da docência em classes de educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 
ensino médio e de atividades técnico pedagógicas e dão diretamente suporte às atividades de ensino. 
Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação muni-
cipal. 

 

 

CARGO Nº 65 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
PEDAGOGO 

GERAL PcD Nível Superior (Licenciatura) 
em Pedagogia 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Acolhida para recepção, escuta, orientação e referência; apoio às famílias e indivíduos na garantia 
dos direitos da cidadania, com ênfase no direito à convivência familiar e comunitária, serviços conti-
nuados de acompanhamento social às famílias ou seus representantes; Proteção social proativa pre-
venção. Atuação tanto na zona urbana como na zona rural. Demais atribuições previstas na legislação 
municipal. 

 

CARGO Nº 66 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

GERAL PcD Nível Superior (Licenciatura) 
em Pedagogia 

R$ 1.600,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Incentivar, acompanhar e controlar o planejamento e implementação do projeto político pedagógico 
da escola, tendo em vistas as diretrizes definidas no plano de desenvolvimento da Escola; Atender o 
corpo docente garantido a unidade do planejamento pedagógico e a eficiência de sua execução. De-
mais atribuições previstas na legislação municipal. 
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CARGO Nº 67 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

GERAL PcD Ensino Fundamental +  
CNH Categoria C (conforme CTB) 

R$ 1.500,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Regular motores, acertando a ignição, a carburação e o mecanismo de válvulas; dirigir tratores, ma-
nuseio em corte de terras, revisar sistemas de freio, alimentação de combustível, lubrificação, trans-
missão, direção, suspensão e outros; realizar os serviços de manutenção de peças e máquinas; ori-
entar os servidores que auxiliem na execução de atividades típicas de classe; executar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior; Supervisionar serviços de lubrificação; saber avaliar e 
interpretar falhas, procurando informar as falhas e colaborar com a manutenção preventiva das má-
quinas e equipamentos. Demais atribuições previstas na legislação municipal. 

 

CARGO Nº 68 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MÉDICO 
GERAL PcD Nível Superior em Medicina e re-

gistro no conselho de classe 
R$ 10.000,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Trabalhar em equipe; Prestar Atendimento Médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, 
solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnóstico e orientando-os no tra-
tamento. Demais atribuições previstas na legislação municipal. 

 

 

CARGO Nº 69 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ENFERMEIRO 
GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem e 

registro em conselho de classe 
R$ 2.640,84 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação 
para a continuidade da assistência prestada. Demais atribuições previstas na legislação municipal. 

 

 

CARGO Nº 70 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MOTORISTA 
CATEGORIA D 

GERAL PcD Ensino Fundamental e 
CNH Categoria D 

R$ 998,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, mediante determinação superior. Vistoriar o veí-
culo diariamente, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios 
e parte elétrica. Zelar pela documentação do veículo e da carga, para apresentá-la às autoridades 
competentes, quando solicitada. Examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido, 
a localização do estabelecimento para onde serão transportados os alunos. Dirigir veículos escolares. 
Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização. Zelar pela 
segurança dos passageiros. Fazer pequenos reparos de urgência. Manter o veículo limpo, externa e 
internamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário. Observar os 
períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo. Anotar segundo normas estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocor-
rências. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Manter 
disciplina no transporte escolar. Realizar serviços de transporte e entrega de documentos, materiais 
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e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e repartições diversas. Substituir perio-
dicamente o disco do tacógrafo. Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
Demais atribuições previstas na legislação municipal. 

 

 

CARGO Nº 71 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

GERAL PcD Nível Médio – Curso de Técnico de 
Enfermagem e registro em conse-

lho de classe 
R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Realizar procedimento de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais. Realizar pro-
cedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, UFS e nos domicílios dentro do planejamento 
de ações traçado pela equipe. Demais atribuições previstas na legislação municipal. 

 

CARGO Nº 72 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

NUTRICIONISTA 
GERAL PcD Nível Superior em Nutrição e 

registro em conselho de classe 
R$ 1.500,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Planejar e orientar a alimentação nas escolas do munícipio e/ou Hospital; elaborar programas de com-
bate à subnutrição e corrigir hábitos alimentares da população carente. Demais atribuições previstas 
na legislação municipal. 

 

CARGO Nº 73 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PSICOLOGO 
GERAL PcD Nível Superior em Psicologia e 

registro em conselho de classe 
R$ 1.500,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições com a finalidade de analise, tratamento, orientação e educação. De-
mais atribuições previstas na legislação municipal. 

 

CARGO Nº 74 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social e 
registro em conselho de classe 

R$ 1.500,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real 
efetivação do SUS; facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da Instituição, 
bem como de forma compromissada e criativa não submeter à operacionalização de seu trabalho aos 
rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original do SUS de direito, ou 
seja, contido no projeto de Reforma Sanitária; tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros 
trabalhadores de saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalha-
dores de saúde nas decisões a serem tomadas; elaborar e participar de projetos de educação perma-
nente, buscar assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar atento sobre 
a possibilidade de investigações sobre temáticas relacionadas às saúde; efetivas assessoria aos mo-
vimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de potencializar a participação dos sujeitos sociais contri-
buindo no processo de democratização das políticas sociais, ampliando os canais de participação da 
população na formulação, fiscalização e gestão das políticas de saúde, visando o aprofundamento 
dos direitos conquistados. Demais atribuições previstas na legislação municipal. 
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IV. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN 
 

CARGO Nº 75 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

OPERADOR DE 
MÁQUINA 

GERAL PcD Nível Fundamental +  
Prática + Curso 

R$ 998,00 40h 
03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Operar máquinas de grande porte montadas sobre rodas ou esteira, para escoar e mover terra, pe-
dras, areia, cascalho e outros materiais. Operar máquina niveladora munida de lâmina ou de escorifi-
cador e movida por reboque, para nivelar terrenos na construção de estradas, e outras obras. Operar 
máquina motorizada e provida de um ou mais rolos compressores ou cilindros para compactar solo 
com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e outros materiais na construção de ruas e outras 
obras. Operar máquina e motor provido de lâmina frontal côncavo de aço, para empurrar, repartir e 
nivelar terra e outros materiais. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
as prioridades locais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da fun-
ção.  Cuidar da conservação dos equipamentos as quais operam. 

 

CARGO Nº 76 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MOTORISTA 
GERAL PcD Nível Médio Incompleto +  

CNH Categoria D 
R$ 998,00 40h 

03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Desempenhar atividades efetuando: vistorias no veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do cárter, testando freios e partes elétricas, para certificar-se de suas condi-
ções de funcionamento; Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus e demais veículos leves 
ou pesados de transporte de passageiros e cargas, e outros veículos enquadrados na categoria “C”, 
“D” ou “E”, dentro ou fora do Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de 
portas e o uso de cintos de segurança; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; Orientar o carrega-
mento e descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos mate-
riais transportados; Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, compri-
mento e largura; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente 
e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de 
revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, 
viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao 
local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fe-
chado; Auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; Auxiliar no carregamento e descarrega-
mento de volumes; Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabe-
lecidos; Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário esta-
belecido ou instruções específicas; Cumprir o Código Nacional de Trânsito, sob pena de responsabi-
lidade. 

 

CARGO Nº 77 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ORIENTADOR 
SOCIAL 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 998,00 40h 

03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e 
garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; desenvolver 
atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, 
convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contem-
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plando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações inter-
geracionais; assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privaci-
dade das informações; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e 
desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e/ou na comunidade; acom-
panhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de even-
tos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; apoiar no processo de mobilização 
e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situa-
ções de risco social e/ou pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioas-
sistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os de-
mais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elabora-
ção de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com 
os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, 
ou, familiar; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com polí-
ticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto 
de direitos sociais; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação 
de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção 
de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 
fragilidade social vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumpri-
mento de condicionalidades; informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possi-
bilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e 
projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; acompanhar o ingresso, 
frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos. assegurar o 
planejamento detalhado das atividades, feito sistematicamente, com a participação dos usuários, con-
siderando as características e necessidades de cada grupo; organizar ações em parceria com a rede 
intersetorial e com a rede socioassistencial; desenvolver ações para fortalecer vínculos intrafamiliares 
e prevenir a ocorrência de situações de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil; 
promover ações de convivência e de formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e 
da autonomia das crianças e adolescentes; desenvolver atividades que estimulem a convivência so-
cial, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho; organizar ações com os 
idosos que possam contribuir para o processo de envelhecimento saudável, para o desenvolvimento 
da autonomia e de sociabilidades, o fortalecimento dos vínculos familiares, o convívio comunitário e 
para a prevenção de situações de risco social. O desenvolvimento das atividades deve estar pautado 
nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, 
as experimentações artísticas, culturais de lazer e a valorização das experiências vividas constituem 
formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. Devem incluir vivências que valorizem 
suas experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir; gerenciar o 
acesso dos usuários, cadastramento, participação no serviço e alimentação do Sistema SISC. 

 

 

CARGO Nº 78 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FACILITADOR 
IDOSOS 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 998,00 40h 

03 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Profissional especializado e com experiência comprovada para desenvolver as oficinas com idosos 
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e organizar apresentações, eventos recre-
ativos e esportivos, torneios e gincanas com os idosos assim classificados por lei. 
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CARGO Nº 79 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

EDUCADOR 
FÍSICO 

GERAL PcD 
Nível Superior em Educação Física R$ 1.670,00 40h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar traba-
lhos, programas, planos e projetos nas áreas de atividades físicas e do desporto; prestar serviços de 
auditoria, consultoria e assessoria nas áreas afins; realizar treinamentos especializados; participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares; elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos; 
executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO Nº 80 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

GERAL PcD Curso de Técnico de Enfermagem 
e registro no COREN 

R$ 998,00 40h 
03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pedia-
tria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob 
supervisão de enfermeiro; organizar o ambiente de trabalho; trabalhar em conformidade às boas prá-
ticas, normas e procedimentos de biossegurança; executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associados ao ambiente organizacional. 

 

 

CARGO Nº 81 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE 
COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 1.250,00 40h 

03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais 
da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coleti-
vas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e 
a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão 
do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

 

CARGO Nº 82 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE BUCAL 
DE SAÚDE 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 998,00 40h 

03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente 
para o atendimento; Noções da rotina de um consultório dentário; Noções de arquivos específicos da 
odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e 
desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas 
odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação; preparo de bandeja; Medidas 
de proteção individual; Noções de microbiologia Parasitologia; doenças transmissíveis na prática 
odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Normas de desinfec-
ção e esterilização; noções de ergonomia aplicados à odontologia.  
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CARGO Nº 83 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE DE 
ENDEMIAS 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvi-
das em conformidade com as diretrizes do SUS; Vistoria nos imóveis relacionados ao controle da 
dengue - LIA (Levantamento de Índice por Amostragem); Visita a Pontos Estratégicos (P.E.); visita em 
armadilhas; Pesquisa vetorial especial (P.V.E.); delimitação de foco (D.F.); Levantamento de índice 
mais tratamento (L.I. + T.); Reconhecimento geográfico (R.G.); Ações educativas junto à população; 
Executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

 

CARGO Nº 84 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

DIGITADOR 
GERAL PcD 

Nível Médio e Curso de Digitação R$ 998,00 40h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Alimentar o computador com dados específicos e listar as respostas fornecidas pelo mesmo; realizar 
operação de computador; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

CARGO Nº 85 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FISCAL DA  
VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 998,00 40h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de pro-
dutos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas 
com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses; realizar e/ou atualizar o 
cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária; classificar os esta-
belecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico; promover a participação de gru-
pos da população (associação de bairros, entidades representantes e outros) no planejamento, con-
trole e avaliação das atividades de vigilância sanitária; participar de programação de atividades de 
inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, 
segundo as prioridades definidas; participar na programação das atividades de colheita de amostras 
de produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, sane-
astes, domissanitários e correlatos); realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de 
maior consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sani-
tárias dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos; realizar e/ou acompanhar ins-
peções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em estabe-
lecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; auxiliar na inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal; realizar colheita de amostras de produtos de interesse da 
vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina; participar da criação de me-
canismos de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses; parti-
cipar da investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; aplicar, 
quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações e apre-
ensões); orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos au-
tos/termos; validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante 
aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; participar da avaliação dos 
resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento; participar na promoção de ativi-
dades de informações de debates com a população, profissionais e entidades representantes de 
classe sobre temas da vigilância sanitária; executar atividades internas administrativas relacionadas 
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com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público; emitir relatórios técnicos e/ou parece-
res relativos a sua área de atuação; efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos co-
merciais e industriais verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigera-
ção, suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de 
produtos perecíveis e condições de asseio; inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando 
condições físicas e sanitárias do local para assegurar as medidas profiláticas e de segurança neces-
sárias, com o fim de obter alvarás; vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, 
verificando as condições gerais, de higiene, data de vencimento de medicamentos e registro psicotró-
picos; coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados à saúde; en-
tregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CARGO Nº 86 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 998,00 40h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Auxiliar no processo de matricula de alunos; organizar documentos e arquivos, verificar documentação 
de alunos; preencher relatórios, transferências, históricos, boletins etc. Procurar garantir em sua es-
cola que as matriculas sejam feitas de acordo com as normas do Sistema Estadual de Educação; 
consultar sempre a documentação de apoio, para efetuar as matriculas corretas; atender para que os 
serviços de secretaria, sejam feitos rigorosamente em dia, mesmo nos períodos de férias; providenciar 
atendimento individual aos alunos tendo em vista os dados coletados na matrícula; atender as trans-
ferências, analisando se estão dentro da legislação em vigor; procurar preencher com clareza e pre-
cisão os relatórios, ficha individual, histórico, boletins; manter contatos internos e externos, visando 
prestar e obter informações e confirmando horários de reuniões, entrevistas e demais compromissos 
pela chefia; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CARGO Nº 87 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AUDITOR 
FISCAL 

GERAL PcD 
Nível Superior R$ 1.200,00 40h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Emitir parecer e responder consultas acerca de matéria tributária e fiscal; estudar e propor métodos e 
técnicas gerais de natureza fiscal; Ministrar cursos de aperfeiçoamento em matéria tributária e fiscal; 
opinar, quando solicitado, sobre anteprojetos de lei e demais atos normativos de natureza tributária e 
fiscal; efetuar diligências destinadas à verificação do cumprimento de obrigações tributárias principal 
e acessória, à apuração de dados de interesse do fisco, bem como fornecer orientação aos contribu-
intes; homologar os lançamentos dos tributos municipais e, quando for o caso, promove-los de ofício; 
lavrar intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais termos, laudos e boletins que se 
fizerem necessários ao desempenho da atividade fiscal; estimar e arbitrar base de cálculo de impostos 
municipais; avaliar bens imóveis para o efeito de lançamentos de tributos municipais e outros fins de 
interesse do Município; elaborar o mapa de valores genéricos, destinado à apuração do valor venal 
de imóveis situados no Município; atuar como perito ou assistente nos feitos administrativos ou judici-
ais para os quais for designado; instruir expedientes; elaborar réplicas e demais informações relacio-
nadas com sua área de atuação; atuar nos Órgãos de Julgamento Fiscal da Secretaria Municipal de 
Finanças; promover a apuração do Valor Adicionado Fiscal para fins de determinação do índice de 
participação do Município nas receitas estaduais e federais; elaborar relatório de atividades executa-
das bem como relatórios específicos quando solicitados; exercer outras tarefas mediante designação 
expressa do Secretário Municipal de Finanças. 
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CARGO Nº 88 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

GERAL PcD 
Curso Técnico Agrícola R$ 998,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimen-
tação, ensaio e divulgação técnica; responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência téc-
nica no valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por projeto, nas áreas de: a) 
crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio; b) topografia na área rural; c) 
impacto ambiental; d) paisagismo, jardinagem e horticultura; e) construção de benfeitorias rurais; f) 
drenagem e irrigação; elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de in-
corporação de novas tecnologias; prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvi-
mento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e con-
sultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas: a) coleta de dados de natureza técnica; b) 
desenho de detalhes de construções rurais; c) elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equi-
pamentos, instalações e mão-de-obra; d) detalhamento de programas de trabalho, observando nor-
mas técnicas e de segurança no meio rural; e) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrí-
colas; f) execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, arma-
zenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; g) administração de pro-
priedades rurais; conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva 
formação profissional; responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão 
dos respectivos laudos nas atividades de : a) exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo 
com suas características; b) alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no cres-
cimento e desenvolvimento das plantas e dos animais; c) propagação em cultivos abertos ou protegi-
dos, em viveiros e em casas de vegetação; d) obtenção e preparo da produção animal; processo de 
aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais; 
e) programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos; f) produção de mudas (viveiros) 
e sementes; executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade; dar assistência técnica na 
compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, 
mensurando e orçando; emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de pro-
dutos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestar assistência técnica na aplicação, comerciali-
zação, no manejo e regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos espe-
cializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de solos e aplicação de fertilizantes 
e corretivos; administrar propriedades rurais em nível gerencial; prestar assistência técnica na multi-
plicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; treinar e conduzir equipes de instalação, mon-
tagem e operação, reparo ou manutenção; treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras 
de sua modalidade; analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as ati-
vidades peculiares da área a serem implementadas; identificar os processos simbióticos, de absorção, 
de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos 
das culturas; selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças e 
plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos; planejar e 
acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se pelo armazenamento, a conservação, 
a comercialização e a industrialização dos produtos agropecuários; responsabilizar-se pelos procedi-
mentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais; aplicar métodos e pro-
gramas de reprodução animal e de melhoramento genético; elaborar, aplicar e monitorar programas 
profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial; responsabilizar-se 
pelas empresas especializadas que exercem atividades de dedetização, desratização e no controle 
de vetores e pragas; implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecu-
ária; identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos; 
projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de empreendimen-
tos; realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e di-
rigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agríco-
las; emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vege-
tal, animal e agroindustrial; responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu de-
senvolvimento até a fase produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de 
produtos. 
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CARGO Nº 89 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ENFERMEIRO 
GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem e 

registro no COREN 
R$ 2.500,00 40h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem nas 
unidades básicas de saúde do Município; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; prepa-
rar o campo operatório e esterilizar o material quando necessário; orientar o isolamento de pacientes 
e observar os focos de infecção sanitária; supervisionar os serviços de higienização dos pacientes; 
orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; 
acompanhar o desenvolvimento dos programas de treinamento de recursos humanos para a área de 
enfermagem; ministrar treinamento na área de enfermagem; promover e participar de estudos para o 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar de programas de edu-
cação sanitária e de programas de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento ma-
terno-infantil; participar de programas de imunização; controlar o estoque de medicamentos; realizar 
e interpretar testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CARGO Nº 90 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ENFERMEIRO 
ESF 

GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem e 
registro no COREN 

R$ 3.300,00 40h 
04 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem nas 
unidades básicas de saúde do Município; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; prepa-
rar o campo operatório e esterilizar o material quando necessário; orientar o isolamento de pacientes 
e observar os focos de infecção sanitária; supervisionar os serviços de higienização dos pacientes; 
orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; 
acompanhar o desenvolvimento dos programas de treinamento de recursos humanos para a área de 
enfermagem; ministrar treinamento na área de enfermagem; promover e participar de estudos para o 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar de programas de edu-
cação sanitária e de programas de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento ma-
terno-infantil; participar de programas de imunização; controlar o estoque de medicamentos; realizar 
e interpretar testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO Nº 91 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

NUTRICIONISTA 
GERAL PcD 

Nível Superior em Nutrição R$ 2.500,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver atividades relativas à educação alimentar, nutrição e dietética; realizar inquéritos sobre 
hábitos alimentares e deficiências nutritivas dos alunos da rede pública e da população de baixa renda; 
pesquisar informações técnicas específicas e preparar informes sobre: noções de higiene, orientação 
para aquisição e controle sanitário dos alimentos; participar da elaboração de programas e projetos 
específicos de nutrição e de assistência alimentar; sugerir adoção de normas, padrões e métodos de 
educação e assistência alimentar, visando à proteção materno-infantil; elaborar cardápios normais e 
dieterápicos; inspecionar os gêneros estocados e propor métodos e técnicas de conservação de ali-
mentos; orientar serviços de cozinha e copa na correta preparação e apresentação de cardápios; 
adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; emitir 
pareceres sobre assuntos de sua competência; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas. 
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CARGO Nº 92 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PSICÓLÓGO 
GERAL PcD Nível Superior em Psicologia e re-

gistro no conselho competente 
R$ 1.670,00 30h 

03 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a autoestima do usuário e da equipe de trabalho, quer seja dentro de um modelo de saúde 
pública ou particular que se pensa em ações preventivas, e educativas. É responsável ainda por pro-
mover trabalhos em grupo, facilitar o entendimento do cliente quanto sua nova condição de saúde, as 
necessidades e como deve cooperar com o tratamento. 

 

CARGO Nº 93 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social e 
registro no conselho competente 

R$ 1.670,00 30h 
02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atividades de estudos e pesquisas no campo de assistência social bem como programas de 
trabalho referentes ao Serviço Social; identificar problemas sociais de e orientar comportamento de 
grupos específicos de pessoas, em face de problemas de habilitação, saúde, higiene, educação, pla-
nejamento familiar e outros; aconselhar e orientar pessoas nos postos de saúde, escolas e creches 
municipais; organizar e ministrar cursos de treinamento social; estudar os antecedentes da família, 
participar de seminários para estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais, em grupo ou individu-
almente, sobre o tratamento adequado; orientar investigações sobre a situação moral e econômica de 
pessoas que desejem receber ou adotar crianças; realizar e interpretar pesquisas sociais; indicar mé-
todos e sistemas para recuperação de desajustados; organizar fichários e registros de casos investi-
gados; emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade; supervisionar o trabalho dos auxiliares 
do serviço social e dos estagiários; executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 94 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ODONTÓLOGO 
GERAL PcD Nível Superior em Odontologia e 

registro na ABO 
R$ 3.000,00 40h 

04 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxiofacial, fazer extrações ou restaurações, executar 
pequenas cirurgias bucais, atender urgências/emergências, promover e recuperar a saúde bucal em 
geral; Planejar e executar juntamente com a equipe, tarefas relacionadas à clínica odontológica vi-
sando o tratamento e higiene bucal; Participar do processo de identificação dos problemas dos dife-
rentes grupos populacionais do território sob responsabilidade de seu serviço de saúde, atuando em 
equipes multidisciplinares e intersetoriais; Realizar profilaxia dentária aplicando flúor, afim de manter 
condições saudáveis à boca; executar pequenas cirurgias bucais; atendendo os casos específicos, 
para eliminar focos de infecções; Dar atendimento especializado conforme as atividades descritas nos 
programas municipais de acordo com as prioridades estabelecidas; Fazer encaminhamento dos paci-
entes conforme a referência existente, e executar tarefas correlatas quando solicitado por superiores.  

 

CARGO Nº 95 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FONOAUDIÓLOGO 
GERAL PcD Nível Superior em Fonoaudiologia 

e registro no conselho competente 
R$ 1.670,00 30h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Atividades que se destinam a executar tarefas mais complexas nas áreas da saúde, da educação e 
de serviços sociais envolvendo trabalhos relacionados com procedimentos específicos de fonoaudio-
logia; atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimen-
tos específicos de fonoaudiologia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar as 
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condições dos pacientes; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver pro-
gramas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; 
administrar recursos humanos, materiais e financeiros; executar atividades administrativas; Executar 
outras atividades correlatas. 

 

 

CARGO Nº 96 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 
GERAL PcD Nível Superior em Fisioterapia e re-

gistro no conselho competente 
R$ 1.670,00 30h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de desenvolver a capacidade física do 
paciente; tratar de lesões; restaurar e conservar a integridade física do paciente; Restabelecer defici-
ências musculares, e recuperar dificuldades motoras que estejam associadas a problemas físicos ou 
mentais; definir que tipo de técnica deve ser aplicada no paciente para sua recuperação física, seja 
de massagens, recursos mecânicos, agentes naturais como: água, ar, luz, pressão, entre outros; apli-
car práticas preventivas no ambiente de trabalho, visando à saúde do trabalhador; reabilitar com as-
sistência Fisioterapêutica Domiciliar; executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO Nº 97 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MÉDICO 
ESF 

GERAL PcD Nível Superior em Medicina e re-
gistro no CRM 

R$ 8.800,00 40h 
04 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; Realizar consultas clínicas, pe-
quenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades pro-
gramadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento 
do plano terapêutico do usuário; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanha-
mento do usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos 
os membros da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado fun-
cionamento da USB; Prestar serviços médicos aos servidores e a comunidade; Executar planos de 
proteção de saúde; Participar de estudos e pesquisas, visando ao estabelecimento de planos, normas, 
regulamentos e instrução sobre prestação de assistência médica; Executar medidas profiláticas, como 
vacinação e outras; Dedicar especial atenção aos servidores expostos a insalubridade, aos do sexo 
feminino e aos deficientes; Participar do treinamento de servidores no que se relacionar com assuntos 
ligados a preservação e proteção de sua saúde; Sugerir medidas, visando ao aproveitamento de re-
cursos médicos comunitários; Efetuar exames médicos, emitindo laudos e/ou pareceres a respeito; 
Elaborar relatórios e estatísticas de suas atividades; Prestar assistência as chefias superiores em as-
suntos de sua especialidade; Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da Secreta-
ria Municipal de Saúde; Participar da Junta Médica Oficial do Município, elaborando laudos, relatórios 
e pareceres médicos, quando solicitados pelos Secretários Municipais ou Procuradores do Município; 
Executar outras tarefas afins.  

 

CARGO Nº 98 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

FARMACÊUTICO 
GERAL PcD Nível Superior em Farmácia e re-

gistro no conselho competente 
R$ 2.000,00 30h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 
Desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas; fis-
calização profissional sanitária; participar da elaboração e ou fazer cumprir normas e disposições ge-
rais relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas e 
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produtos correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; participar de 
discussões técnicas para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos, 
garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; elaborar manuais de procedimentos, 
manuais técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e operacionalizar o fun-
cionamento da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários de acordo com a legis-
lação; gerir racionalmente recursos materiais e humanos, de forma a dar garantia de qualidade aos 
serviços prestados na área de medicamentos; atender os receituários médicos, observando a legali-
dade da receita, avaliando a compatibilidade física e química, bem como averiguando a dose, via de 
administração, duração do tratamento e dose cumulativa dos medicamentos prescritos; informar de 
forma clara e compreensiva, sobre o modo correto de administração dos medicamentos, alertando 
sobre reações adversas e interações medicamentos ou com alimentos c/ ou produtos ingeridos con-
comitantemente; atuar na promoção da educação dos profissionais de saúde e de pacientes; atuar 
como fonte de informação sobre medicamentos aos outros profissionais de saúde; participar de equipe 
multidisciplinar, colaborando na elaboração, execução e avaliação de programas de saúde pública; 
atuar em farmácia clínica; participar como membro de comissões de sua competência como: comissão 
de farmácia e terapêutica, padronização de medicamentos, comissão de controle de infecção hospi-
talar, licitações e pareceres técnicos; executar e ou supervisionar análises físico-químicos, sensoriais, 
microscópicas, toxicológicas, microbiológicas, fotoquímicas, ensaios biológicos e outras, fazendo uso 
de metodologias e equipamentos necessários; atuar em farmácia homeopática, desde que devida-
mente habilitado, programar, supervisionar, inspecionar, bem como responder tecnicamente pela re-
alização de exames laboratoriais, controle de qualidade de insumos de natureza biológica, química e 
física, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos; fazer pesquisas quantitativas e qualitativas em 
amostras de materiais, dos exames requisitados; coordenar, executar e supervisionar atividade espe-
cífica do laboratório de análises clínicas, desde a coleta do material para análise, até entrega do laudo 
final ao cliente; executar e/ou supervisionar análises hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, pa-
rasitológicas e outras, utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas; assumir responsabilidades 
pelos laudos dos exames realizados no laboratório, assinando-os, oferecendo assim maior credibili-
dade e segurança ao requisitante; participar em comissões técnicas e auditorias, com fins diversos, 
emitindo laudos e pareceres de sua competência; participar efetivamente da política de saúde do mu-
nicípio, através dos programas implantados pela secretaria municipal de saúde; desempenhar outras 
tarefas afins. 

 

CARGO Nº 99 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
GERAL PcD 

Licenciatura Plena Pedagogia R$ 2.557,74 40h 
11 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo de ensino aprendizagem e do projeto político 
pedagógico das unidades escolares e da rede municipal de ensino, na área da educação infantil e 
ensino fundamental; elaborar programas, planos de curso e planos de aula na área de sua competên-
cia, de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação pertinente; pro-
mover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas, voltadas para o atendimento das diferen-
ças individuais; promover recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoa-
mento e aprofundamento conforme exigências dos diagnósticos de avaliações; participar e/ou organi-
zar reuniões com os pais de seus alunos; acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar à 
direção às ocorrências pertinentes; desempenhar outras tarefas relativas à docência de educação 
infantil e fundamental. 

 

CARGO Nº 100 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 

LÍNGUA IN-
GLESA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena Língua Inglesa R$ 2.557,74 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: Atribuição definidas ao professor com habilitação específica ao ensino da língua inglesa. 
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CARGO Nº 101 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR 
DE HISTÓRIA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena História R$ 2.557,74 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: Atribuição definidas ao professor com habilitação específica ao ensino da História em Geral. 

 

CARGO Nº 102 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena Geografia R$ 2.557,74 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: Atribuição definidas ao professor com habilitação específica ao ensino da Geografia Geral. 

 

CARGO Nº 103 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PROCURADOR 
MUNICIPAL 

GERAL PcD Nível Superior em Direito e registro 
na OAB 

R$ 2.500,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a representação judicial do Município e, na área de sua atuação, a representação extraju-
dicial; promover a inscrição da Dívida Ativa; promover a execução judicial da Dívida Ativa inscrita do 
Município; assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e demais titula-
res de órgãos do Município, inclusive elaborando as Informações nos Mandados de Segurança em 
que sejam apontados como coautores; representar ao Prefeito em medidas de ordem jurídica que lhe 
pareçam necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em vigor;  exercer a função de 
órgão central de Consultoria Jurídica do Município; velar pela legalidade dos atos da Administração 
Municipal, representando ao Prefeito quando constatar infrações e propondo medidas que visem à 
correção de ilegalidades eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e a 
punição dos responsáveis; requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os 
elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em 
caso de urgência, ser feita verbalmente; elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do 
Prefeito, assessorando os Secretários Municipais e dirigentes de órgãos autônomos no desempenho 
da competência para expedição de tais atos, que lhe devem ser submetidos antes de sua edição; 
avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em que haja interesse de órgão da 
Administração Municipal;  atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer 
informações que possa prestar no interesse da Cidade do Natal, e da imagem de organização, res-
ponsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e do sujeito passivo de qualquer 
pretensão a cargo da Procuradoria; proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle finan-
ceiro dos recursos orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, 
em consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Executivo; exercer outras ativida-
des correlatas. 
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V. CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN 
 

CARGO Nº 104 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ANALISTA DE 
CONTROLE 
INTERNO 

GERAL PcD Nível Superior em Direito, Ciências 
Contábeis, Economia, Administra-

ção ou Gestão Pública. 
R$ 2.000,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Executar atividades de médio grau de complexidade, voltadas para o apoio técnico e administrativo, 
inclusive às que relacionam com realização de serviços de natureza especializada; - Comprovar a 
legalidade e legitimidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à eficácia, 
eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular 
aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado; - Avaliar e acom-
panhar o histórico dos custos das compras, obras e serviços realizados pela Administração e apurados 
em controles regulamentados na Lei de Diretrizes Orçamentária; - Verificar a fidelidade funcional dos 
agentes da Administração responsáveis por bens e valores públicos; - Fiscalizar o cumprimento das 
medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal e montante da dívida aos limites estabele-
cidos no regramento jurídico; - Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da 
alienação de ativos; - Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos da Câmara; - Acompanhar o 
equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos; - Colaborar com os demais servidores da 
câmara exercício de atividades de controle interno, quando não tiverem natureza técnica específica, 
inclusive no exame de balancetes mensais e prestação de contas da Câmara; - Conferir cálculos e 
apontar os enganos que encontrar; - Fazer conferência de documentos; - Manter o registro sistemático 
de legislação e jurisprudência das quais o Município esteja sujeito; - Acompanhar as licitações ocorri-
das na câmara, a fim de auxiliar no controle das Licitações e Compras efetuadas; - Examinar, para 
efeito de fiscalização financeira e orçamentária, os dados lançados no sistema enviado ao SIAI FIS-
CAL do Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Norte. 

 

 

CARGO Nº 105 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 1.200,00 40h 

10 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Executar tarefas burocráticas auxiliares relativas ao expediente, finanças, pessoal, materiais, conta-
bilidade, patrimônio, entre outras de mesma natureza; - Examinar e instruir expedientes administrati-
vos em geral, por determinação superior; - Alimentar e atualizar o cadastro geral dos servidores da 
Câmara de Vereadores; - Conferir folhas de pagamento; - Auxiliar na elaboração e controle dos atos 
administrativos relativos à pessoal e à administração em geral; - Digitar, organizar e arquivar as Re-
soluções e Portarias relativas ao pessoal; - Classificar expedientes e documentos; - Emitir informações 
e certidões, por determinação superior; - Operar microcomputador organizando e gerenciando arqui-
vos magnéticos, digitando dados e textos, atualizando cadastros, atualizando site na Internet, entre 
outras operações simples relativas à microinformática; - Elaborar planilhas, mapas, boletins, demons-
trativos e relatórios em geral, relativos à área administrativa; - Participar de Comissão de licitações; - 
Fazer anotações em fichas e manusear fichários; - Organizar, arquivar e preservar a documentação 
oficial da Câmara de Vereadores; - Providenciar a expedição de correspondências; - Realizar as com-
pras autorizadas pelo Presidente da Câmara; - Conferir materiais e suprimentos em geral com faturas, 
conhecimentos ou notas de entrega; - Liquidar as notas de empenho; - Conferir e manter atualizado o 
inventário patrimonial da Câmara de Vereadores; - Levantar a frequência de servidores; - Organizar 
semanalmente a pauta das reuniões e organizar as reuniões descentralizadas; - Participar de cursos, 
seminários palestras e outros eventos correlatos relacionados com o exercício do cargo, sempre que 
designado pelo Presidente ou superior hierárquico; - Executar outras tarefas correlatas por determi-
nação superior. 
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CARGO Nº 106 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ASSISTENTE 
DE PLENÁRIO 

GERAL PcD 
Nível Médio R$ 1.200,00 40h 

02 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Auxiliar os trabalhos nas sessões deliberativas e solenes da Câmara Municipal; - Assessorar todas 
as atividades desenvolvidas no Plenário da Câmara, todas as sessões realizadas (Abertura, Ordinária, 
Extraordinária, Solene, Especial, bem como qualquer evento realizado no Plenário da Casa, com atri-
buições de organização e supervisão de toda estrutura física, equipamentos e aparelhagem de som, 
instalações e desempenhar outras atividades afins. - Protocolar todas às proposições do processo 
legislativo, bem como os atos da Mesa, do Presidente e do Diretor Geral; - Assessorar o Vereador na 
elaboração de proposições e pronunciamentos; - O exercício do cargo exigirá a prestação de serviços 
à noite, durante a realização das sessões legislativas e outras atividades correlatas se assim houver. 
- Prestar auxílio às bancadas na realização de requerimentos de Plenário; - Prestar atendimento no 
âmbito interno aos parlamentares, especialmente durantes as sessões plenárias deliberativas; - Exe-
cutar outras atividades, que lhe forem designadas por seus superiores 

 

 

CARGO Nº 107 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ARQUIVISTA 
GERAL PcD Nível superior com formação Ar-

quivologia ou Bibliotecário 
R$ 1.500,00 40h 

01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais: Classificar e codificar documentos 
de arquivo; decidir o suporte do registro de informação; descrever documentos (forma e conteúdo); 
registrar documentos de arquivo; elaborar tabelas de temporalidade; estabelecer critérios de amostra-
gem para guarda de documentos de arquivo; estabelecer critérios para descarte de documentos de 
arquivo; elaborar plano de classificação; identificar fundos de arquivos; estabelecer plano de destina-
ção de documentos; avaliar documentação; ordenar documentos; consultar normas internacionais de 
descrição arquivista; gerir depósitos de armazenamento; identificar a produção e o fluxo documental; 
identificar competências, funções e atividades dos órgãos produtores de documentos; levantar a es-
trutura organizacional dos órgãos produtores de documentos; realizar pesquisa histórica e administra-
tiva; transferir documentos para guarda intermediária; diagnosticar a situação dos arquivos; recolher 
documentos para guarda permanente; definir a tipologia do documento; acompanhar a eliminação do 
documento descartado. - Conservar acervos: Diagnosticar o estado de conservação do acervo; esta-
belecer procedimentos de segurança do acervo; higienizar documentos/acervos; pesquisar materiais 
de conservação; monitorar programas de conservação preventiva; orientar usuários e funcionários 
quanto aos procedimentos de manuseio do acervo; monitorar as condições ambientais; controlar as 
condições de transporte, embalagem, armazenagem e acondicionamento; definir especificações de 
material de acondicionamento e armazenagem; desenvolver programas de controle preventivo de in-
festações químicas e biológicas; acondicionar documentos/acervos; assessorar o projeto arquitetônico 
do arquivo; definir migração para outro tipo de suporte; supervisionar trabalhos de restauração; arma-
zenar documentos/acervos. - Orientar a implantação de atividades técnicas: Implantar procedimentos 
de arquivo; orientar a organização de arquivos correntes; atualizar os cadastros das instituições; su-
pervisionar a implantação e a execução do programa de gestão de documentos; gerar condições para 
o gerenciamento eletrônico de documentos; considerar aspectos jurídicos relativos a constituição dos 
arquivos; participar de comissões técnicas. - Realizar atividades técnico-administrativas: Solicitar com-
pras de materiais e equipamentos; solicitar a contratação de serviços de terceiros; elaborar estatísticas 
de frequência e relatórios técnicos; elaborar laudos e pareceres técnicos e administrativos. - Utilizar 
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associ-
adas ao ambiente organizacional. - Executar outras tarefas correlatas por determinação superior. 
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CARGO Nº 108 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CONTADOR 

GERAL PcD Nível superior com formação em 
Ciências Contábeis e registro pro-
fissional no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

R$ 2.000,00 40h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Executar todos os serviços de contabilidade e finanças relativos a Câmara de Vereadores; - Elaborar, 
disponibilizar, controlar e manter toda a documentação contábil, financeira, orçamentária e patrimo-
nial; - Elaborar as propostas orçamentárias; - Controlar a execução orçamentária; - Executar o pro-
cessamento da despesa, contabilização orçamentária, financeira e patrimonial; - Executar o levanta-
mento e controle patrimonial; - Elaborar, analisar e assinar balanços e balancetes contábeis e finan-
ceiros; - Elaborar, assinar e acompanhar os relatórios da gestão fiscal, inclusive os previstos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, dentro dos prazos legais; - Analisar e controlar as despesas, em relação 
aos limites previstos em Lei; - Proceder estudos e emitir pareceres técnicos sobre matéria contábil, 
orçamentária, financeira e patrimonial, submetida a sua apreciação; - Prestar assessoramento ao Pre-
sidente, à Mesa, às Comissões, aos Vereadores e à Direção sobre matéria contábil, financeira, patri-
monial, orçamentária e tributária; - Ser responsável pelo recebimento, guarda e movimentação de 
valores; - Elaborar empenhos e liberações de pagamentos das despesas autorizadas pelo Presidente; 
- Efetuar pagamentos e recolhimentos, devidamente autorizados pelo Presidente; - Conferir a docu-
mentação relativa ao recebimento, guarda e movimentação de valores; - Manter registro de movimento 
bancário atualizado; - Observar prazos legais para fins de recebimentos e pagamentos; - Fazer levan-
tamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; - Assessor a Comissão de 
Finanças sobre matéria orçamentária e tributaria, ou outras Comissões que tratem da matéria; - Ela-
borar planos de contas e preparar normas de trabalho contábil; - Participar de cursos, seminários 
palestras e outros eventos correlatos relacionados com o exercício do cargo, sempre que designado 
pelo Presidente ou superior hierárquico; - Executar outras tarefas correlatas por determinação supe-
rior. 

 

CARGO Nº 109 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ANALISTA EM 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

GERAL PcD Nível Superior em Tecnologia da 
Informação 

R$ 1.500,00 30h 
01 - 

ATRIBUIÇÕES: 

- Prestar suporte técnico aos servidores da câmara, no tocante ao uso de software básico, aplicativos, 
serviços de informática e de redes em geral. - Orientar e executar trabalhos de natureza técnica, rela-
tivos ao planejamento, avaliação e controle de instalações e equipamentos de telecomunicações, ori-
entando-se por plantas, esquemas e outros documentos específicos e utilizando instrumentos apro-
priados para sua montagem, funcionamento, manutenção e reparo. - Executar a montagem de apare-
lhos, circuitos ou componentes eletrônicos, utilizando técnicas e ferramentas apropriadas, orientando-
se por desenhos e planos específicos. - Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de 
solicitações recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior. 
- Desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando técnicas apropriadas, mantendo a docu-
mentação dos sistemas e registros de uso dos recursos de informática. - Planejar, supervisionar, con-
trolar e realizar ações de montagem e de manutenção corretiva e preventiva de rede da câmara; - Dar 
suporte técnico em apresentações de aulas, palestras, seminários etc., que requeiram o uso de equi-
pamentos de informática. - Realizar procedimentos de backup e recuperação de dados; - Compreen-
der as arquiteturas de redes de computadores; - Descrever componentes e suas funções dentro de 
uma rede de computadores; - Elaborar conhecimentos de manutenção em redes locais de computa-
dores; - Conhecer dispositivos de rede, meios físicos, softwares básicos e aplicativos em rede. - Exe-
cutar outras tarefas correlatas por determinação superior. 
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ANEXO II 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ITEM TÍTULAÇÃO ACADÊMICA (*) 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
(PDF de 2Mb cada) 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 

Título de Doutor, expedido ou revalidado por institui-

ção de ensino superior reconhecida pelo Governo 

Federal. 

40 40 

02 

Título de Mestre, expedido ou revalidado por institui-

ção de ensino superior reconhecida pelo Governo 

Federal. 

25 25 

03 

Título de Especialista, expedido ou revalidado por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Go-

verno Federal, com carga horária mínima de 360 (tre-

zentos e sessenta) horas. 

10 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 40 

 

 

(*) TITULAÇÃO ACADEMICA 

I. Somente serão analisados os títulos dos candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva, 
conforme estabelecido no item 11.5.1, com nota igual o superior a 50,00 (cinquenta) pontos. 
II. Somente serão analisados os Títulos, expedidos ou revalidados por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 
III. Somente serão analisados os Título de Especialista, expedido ou revalidado por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas. 
IV. Somente será computado 01 (UM) TÍTULO, sendo este o de maior pontuação. 
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ANEXO III 

 

CRONOGRAMA 

 

EVENTO ATIVIDADE / ETAPA DATA / PERÍODO 

1 Publicação do Edital (Diário Oficial da FEMURN) 29.08.2019 

2 Divulgação do Edital no site da FUNCERN e das Prefeituras/Câmara 29.08.2019 

3 Inscrições dos candidatos  02.09 a 02.10.2019 

4 

Requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

Exclusivo para os cargos de João Câmara/RN (Lei Municipal nº. 347/2011 e 

Lei Municipal nº. 599/2018) e de Pedro Avelino/RN (Lei Municipal nº. 

777/2019) 

02 a 10.09.2019 

5 
Divulgação de Edital Complementar com conteúdos programáticos de 

todos os cargos (site da FUNCERN) 
13.09.2019 

6 
Resultado preliminar do requerimento de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição (Área do Candidato) 
12.09.2019 

7 
Recursos contra o Resultado Preliminar do requerimento de isenção 

de pagamento da taxa de inscrição 
13 e 14.09.2019 

8 
Divulgação do resultado definitivo do requerimento de isenção da 

taxa de pagamento (Área do Candidato) 
18.09.2019 

9 Encerramento das inscrições  02.10.2019 

10 Último dia para pagamento da taxa de inscrição  03.10.2019 

11 
Liberação dos Cartões de Inscrição (site da FUNCERN – Área do 
Candidato) 

05.11.2019 

12 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  01.12.2019 

13 Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar  01.12.2019 

14 Recursos contra as provas objetivas ou o gabarito  02 e 03.12.2019 

15 Resultados dos recursos contra as provas objetivas ou o gabarito  13.12.2019 

16 Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo  13.12.2019 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

EVENTO ATIVIDADE / ETAPA DATA / PERÍODO 

17 
Resultado Parcial da Prova Objetiva (com indicação dos candidatos 
habilitados para a Prova de Títulos – somente para os cargos de Nível 
Superior) 

18.12.2019 

18 Convocação para a Prova Prática (Operadores de Máquinas Pesadas)  19.12.2019 

19 
Prova de Títulos (somente para os cargos de Nível Superior) – perí-

odo para anexação dos documentos na Área do Candidato 
20 e 21.12.2019 

20 Prova Prática (Operadores de Máquinas Pesadas) 20 a 23.12.2019 

21 
Resultado Preliminar da Prova de Títulos (somente para os cargos de 

Nível Superior) – na Área do Candidato 
26.12.2019 

22 
Resultado Preliminar da Prova Prática (Operadores de Máquinas Pe-
sadas) – na Área do Candidato 

26.12.2019 

23 Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos 27 e 28.12.2019 

24 Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Prática  27 e 28.12.2019 

25 Resultado Definitivo da Prova de Títulos 08.01.2020 

26 Resultado Definitivo da Prova Prática (Operadores de Máquinas Pesadas)  08.01.2020 

27 Divulgação do Resultado Preliminar do concurso  10.01.2020 

28 Recursos contra o Resultado Preliminar  12 e 13.01.2020 

29 RESULTADO FINAL  15.01.2020 

30 Encaminhar às Comissões o RESULTADO FINAL  15.01.2020 

 

* As dúvidas relativas ao Concurso Público deverão ser encaminhadas exclusivamente através do e-

mail: concursomatogrande2019@funcern.br. 


