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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

1 – CARGOS DO QUADRO GERAL 

 

Cargos com Exigência de Ensino Fundamental incompleto - Alfabetizado 

 
1.01 - COLETOR DE LIXO 
Executar as tarefas de coleta e descarga de lixo; 
Executar tarefas de limpeza e conservação do veículo de recolhimento do lixo e outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 

 

2 – CARGOS DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Cargos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

 
1.02 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA 
Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxiliar o odontologista na execução de seus serviços; Preparar as 
consultas, exames e tratamento odontológico; Auxiliar na higiene e segurança dos pacientes e executando outras 
tarefas correlatas. 

 
1.03 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Dirigir as ambulâncias da Prefeitura, transportando pacientes aos hospitais e pronto-socorro médico, observando o 
devido cuidado e a rapidez na prestação dos serviços; 
Executar pequenos reparos de manutenção; Acompanhar outros serviços feitos em oficinas, sempre que possível; 
Zelar pela manutenção e conservação dos veículos; 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água, e óleo do cárter, 
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Dirigir o veículo, obedecendo ao 
Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos. Efetuar anotações de viagens 
realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas 
estabelecidas. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua 
manutenção e abastecimento. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
1.04 – RECEPCIONISTA DA SAÚDE 
Recepcionar pacientes e visitantes, prestar serviço de apoio a pacientes e visitantes; organizar material de trabalho; 
agendar serviço e consultas; executar outras tarefas correlatas determinados pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental completo, noções de primeiros socorros,  conhecer o ambiente gráfico e 
programas do Windows; uso das principais ferramentas 

 

Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo 

 
2.01 – TÉCNICO EM GESSO 
Executa imobilização e retirada de aparelho gessado (tala gessada e talas provisórias) sob a supervisão do médico. 
Orienta o paciente sobre os procedimentos realizados, executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
. 

3 – CARGOS DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 

 
2.02 – INSTRUTOR EDUCACIONAL DE BRAILLE 
Ministrar curso de sistema Braille; auxiliar educando cegos na alfabetização em Braille; participar ativamente das 
atividades que estão sendo desenvolvidas na sala de aula; executar outras atividades afins quando solicitadas pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
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2.03 – INTERLOCUTOR DE LIBRAS 
Desenvolver a instrução sobre LIBRAS para surdos, e ouvintes e pais; instruir sobre LIBRAS em classes especiais, 
regulares e sala de apoio pedagógico especializado; orientar professores quanto as suas  possíveis dúvidas em 
LIBRAS,; fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para LIBRAS de todas as áreas de conhecimento do 
currículo; participar dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação; realizar outras instruções compatíveis com 
sua formação. 
Requisitos básicos: Possuir Ensino Médio completo; e certificado de proficiência em LIBRAS, expedido em exame 
especifico realizado pelo Ministério da Educação atendendo a lei Federal nº 10.436/02 e decreto Federal nº 5626/05. 

 

Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo 
 
3.01 – NUTRICIONISTA  
Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, AA fim de 
contribuir para melhoria proteica. Planeja e elabora o cardápio semanalmente, baseando-se  na aceitação dos 
alimentos pelos comensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios. Orienta e supervisiona o 
preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento ao serviço. Programa 
e desenvolve treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, 
de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico do serviço. Elabora relatório 
mensal e anual, baseando-se nas informações recebidas para estimar o curso médio da alimentação. 
 
3.02 – PROFESSOR ADJUNTO – ARTES 
Promover aprendizagem significativas, que favoreçam a inclusão dos educandos no mundo da cultura, da ciência, da 
arte e do trabalho. Participar das reuniões e de atividades relacionadas aos projetos pedagógicos. Planejar, elaborar, 
desenvolver, avaliar e responsabilizar-se pelas atividades. Promover a prática de exercícios de conhecimentos 

harmônicos da cultura artística.   
 
3.03 – PROFESSOR ADJUNTO – ARTES CÊNICAS  
Promover aprendizagem significativas, que favoreçam a inclusão dos educandos no mundo da cultura, da ciência, da 
arte e do trabalho. Participar das reuniões e de atividades relacionadas aos projetos pedagógicos. Planejar, elaborar, 
desenvolver, avaliar e responsabilizar-se pelas atividades.    
 
3.04 – PROFESSOR ADJUNTO – CIÊNCIAS  
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e do ensino de suplência, levando os mesmos a compreender o 
mundo e suas transformações, situando o homem como individuo participativo e parte integrante do universo. 
 
3.05 – PROFESSOR ADJUNTO – ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I 
Ministrar aulas nas quatro primeiras séries do ensino fundamental e ou no ensino de suplência, visando à alfabetização 
e ao desenvolvimento educacional do aluno, e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.06 – PROFESSOR ADJUNTO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches, levando as 
crianças a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e 
social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3.07 – PROFESSOR ADJUNTO – ESPANHOL  
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e/ou no ensino de suplência, visando o conhecimento da língua e da 
cultura estrangeira, o desenvolvimento educacional deles, e executa outras tarefas correlatas. 
 
3.08 – PROFESSOR ADJUNTO – FILOSOFIA  
Ministra ao componente curricular para qual foi contratado nos horários  previamente estabelecidos pela Secretaria 
Municipal, elabora planos e planejamentos de  aulas e atividades acadêmicas, pedagógicas e extracurriculares, provas, 
testes, exames para promover o desenvolvimento das competências dos alunos a refletirem crítica e sistematicamente 
sobre o ser e o destino do homem e do mundo, por meio da assimilação dos clássicos do pensamento e da realização 
de pesquisas sobre temas filosóficos, tais como ética, epistemologia, estética, ontologia, metafísica, política, lógica, 
cultura, entre outros, com a finalidade de formar e orientar pessoas e assessorar organizações. 
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3.09 – PROFESSOR ADJUNTO – GEOGRAFIA 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e do ensino de suplência, visando que os educandos saibam 
observar, conhecer, explicar, comparar e representar as características do lugar em que vivem e das diferentes 
paisagens e espaços geográficos. E também  executa outras tarefas correlatas. 
 
3.10 – PROFESSOR ADJUNTO – HISTÓRIA 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e do ensino de suplência, levando o aluno a ler e compreender sua 
realidade, a posicionar-se, a fazer escolhas e a agir criteriosamente, a compreender as semelhanças, as permanências 
e as transformações no modo de vida social, cultural e econômico de sua localidade, em seu País, no mundo, no 
presente, no passado e no futuro. Executa outras tarefas correlatas. 
 
3.11 – PROFESSOR ADJUNTO – INGLÊS 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e/ou no ensino de suplência, visando o conhecimento da língua e da 
cultura estrangeira, o desenvolvimento educacional deles, e executa outras tarefas correlatas. 

 
3.12 – PROFESSOR ADJUNTO – MATEMÁTICA  
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e no ensino de suplência, visando resolver os problemas da vida 
cotidiana, com muitas aplicações no mundo do trabalho funcionando como instrumento essencial para construção de 
conhecimentos, interferindo na formação da capacidade intelectual, na estruturação do pensamento e na agilização do 
raciocínio dedutivo dos educandos. Executa outras tarefas correlatas. 

 
3.13 – PROFESSOR ADJUNTO – PORTUGUÊS 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e do ensino de suplência, visando o conhecimento da Língua 
Portuguesa e Literatura, o desenvolvimento educacional dos mesmos e executa outras tarefas correlatas. 

 
3.14 – PROFESSOR ADJUNTO – SOCIOLOGIA 
Ministra ao componente curricular para qual foi contratado nos horários  previamente estabelecidos pela Secretaria 
Municipal, elabora planos e planejamentos de  aulas e atividades acadêmicas, pedagógicas e extracurriculares, provas, 
testes, exames para promover o desenvolvimento das competências dos alunos a refletirem sobre a complexidade e 
diversidade da vida social, investigando-a como um todo, incluindo as classes sociais, os grupos étnicos, as ideologias, 
além das instituições sociais, tais como a escola, e a família 
 
3.15 – PROFESSOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Ministra ao componente curricular para qual foi contratado nos horários  previamente estabelecidos pela Secretaria 
Municipal, elabora planos e planejamentos de aulas e atividades acadêmicas, pedagógicas e extracurriculares, provas, 
testes, exames para promover o desenvolvimento das competências dos alunos portadores de necessidades especiais 
(físicas, sensoriais, e/ou intelectuais); definir e implementar respostas educativas a essas necessidades, apoiar o 
professor do ensino comum; atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo 
estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, visando a realização pessoal do 
estudante portador de necessidades especiais e sua integração na sociedade. 

 
3.16 – PROFESSOR DE FILOSOFIA 
Ministra ao componente curricular para qual foi contratado nos horários  previamente estabelecidos pela Secretaria 
Municipal, elabora planos e planejamentos de  aulas e atividades acadêmicas, pedagógicas e extracurriculares, provas, 
testes, exames para promover o desenvolvimento das competências dos alunos a refletirem crítica e sistematicamente 
sobre o ser e o destino do homem e do mundo, por meio da assimilação dos clássicos do pensamento e da realização 
de pesquisas sobre temas filosóficos, tais como ética, epistemologia, estética, ontologia, metafísica, política, lógica, 
cultura, entre outros, com a finalidade de formar e orientar pessoas e assessorar organizações. 

 
3.17 – PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 
Ministra ao componente curricular para qual foi contratado nos horários  previamente estabelecidos pela Secretaria 
Municipal, elabora planos e planejamentos de  aulas e atividades acadêmicas, pedagógicas e extracurriculares, provas, 
testes, exames para promover o desenvolvimento das competências dos alunos a refletirem sobre a complexidade e 
diversidade da vida social, investigando-a como um todo, incluindo as classes sociais, os grupos étnicos, as ideologias, 
além das instituições sociais, tais como a escola, e a família 
 
3.18 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches, levando as 
crianças a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e 
social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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3.19 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I 
Ministrar aulas nas quatro primeiras séries do ensino fundamental e ou no ensino de suplência, visando à alfabetização 
e ao desenvolvimento educacional do aluno, e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.20 – PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e no ensino de suplência, visando resolver os problemas da vida 
cotidiana, com muitas aplicações no mundo do trabalho funcionando como instrumento essencial para construção de 
conhecimentos, interferindo na formação da capacidade intelectual, na estruturação do pensamento e na agilização do 
raciocínio dedutivo dos educandos. Executa outras tarefas correlatas. 
 
3.21 – PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e do ensino de suplência levando os mesmos a compreender o 
mundo e suas transformações, situando o homem como individuo participativo e parte integrante do universo. 

 
3.22 – PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS 
Promover aprendizagem significativas, que favoreçam a inclusão dos educandos no mundo da cultura, da ciência, da 
arte e do trabalho. Participar das reuniões e de atividades relacionadas aos projetos pedagógicos. Planejar, elaborar, 
desenvolver, avaliar e responsabilizar-se pelas atividades.    

 
3.23 – PROFESSOR DE DANÇA 
Ministrar aulas para alunos do ensino fundamental e do ensino de suplência, levando os mesmos a compreender o 
mundo e suas transformações, situando o homem como individuo participativo e parte integrante do universo. 
 
3.24 – PSICÓLOGO 
Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de recursos 
humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clinico. Presta 
atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, 
motor e social do individuo, em relação a sua integração à família e à sociedade. Presta atendimento aos casos de 
saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de 
terapia de grupo para solução dos seus problemas. 
Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças 
e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família para promover o seu ajustamento. Organiza e aplica 
testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o 
acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. Executa as atividades relativas ao 
recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções. Executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 


