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PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 
 

EDITAL Nº 001 DO PSS Nº 001/2018 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

PODER EXECUTVO MUNICIPAL 
 

 O Prefeito de Itati, no uso de suas atribuições, visando à contratação de 
pessoal, por prazo, amparado em excepcional interesse público, com fulcro no art. 
37, IX, da Constituição da República, torna público a realização de Processo 
Seletivo Simplificado, doravante denominado PSS, que será regido pelas normas 
estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 11/2018, para suprir vagas temporárias 
de contratação no Poder Executivo. 

  
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O PSS será executado por intermédio de Comissão composta por 

servidores, designados através da Portaria nº 267/2018. 
1.2 Durante toda a realização do PSS, serão prestigiados, sem prejuízo de 

outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da 
República. 

1.3 O extrato resumido do edital do PSS será publicado em órgão de 
imprensa de circulação regional e o Edital de abertura do PSS será publicado 
integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site 
www.itati.rs.gov.br, sendo o período das inscrições de 13 a 20 de julho de 2018.  

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente PSS serão publicados 
no painel de publicações oficiais da Prefeitura e no site www.itati.rs.gov.br. 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de currículos e 
prova prática, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.6 A reunião que definir o teor das questões da prova prática será 
registrada em ata e observará o sigilo.  

1.7 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de 
registros em atas. 

1.8 A contratação será pelo prazo determinado por lei própria e regida pelo 
Regime Jurídico Estatutário. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
2.1 A função temporária de que trata este PSS correspondem ao exercício 

das funções dos cargos, vagas, carga horária e valor dos vencimentos conforme a 
tabela a seguir: 

Função Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vcto 
Mensal/ 
Plantão 

Tipo de 
Prova Taxa 

Operário 04 40h 959,98 Curricular 
Prática 

25,00 

Operador de Máquina 02 40h 1.791,09 Curricular 
Prática 

25,00 

Encanador Hidráulico 01 40h 1.647,79 Curricular 
Prática 

25,00 
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Motorista 
06 + 
CR 40h 1.288,81 

Curricular 
Prática 

25,00 

Auxiliar de Mecânico 01 40h 1.146,25 
Curricular 

Prática 
25,00 

Pedreiro/Carpinteiro 01 40h 1.934,38 
Curricular 

Prática 
25,00 

Supervisor Educacional 01 22h 2.445,86 Curricular 80,00 
Professor de Educação Física 03 22h 1.960,63 Curricular 80,00 
Professor de Língua 
Estrangeira – Inglês 02 25h 1.960,63 Curricular 80,00 

Professor de Língua 
Portuguesa 01 25h 1.960,63 Curricular 80,00 

Professor Ciências Sociais: 
História e Geografia 02 25h 1.960,63 Curricular 80,00 

Professor Educação Infantil 06 22h 1.960,63 Curricular 80,00 
Professor Séries Iniciais 04 25h 1.960,63 Curricular 80,00 

Atendentes/Monitores 
10 + 
CR 

40h 1.146,25 
Curricular 

Prática 
25,00 

Agente Administrativo 
Auxiliar 

03 + 
CR 40h 1.146,25 Curricular 25,00 

Agente Administrativo 
03 +  
CR 40h 1.647,79 Curricular 50,00 

Servente 
10 + 
CR 40h 959,98 

Curricular 
Prática 

25,00 

Profissional Fonoaudiólogo  01 20h 1.960,63 Curricular 80,00 
Profissional Psicopedagogo 01 20h 1.960,63 Curricular 80,00 
Profissional Psicólogo 03 20h 1.672,82 Curricular 80,00 
Profissional Assistente Social 01 20h 1.672,82 Curricular 80,00 

Zelador 01 40h 1.256,05 
Curricular 

Prática 
25,00 

Zelador UBS 01 40h 1.582,23 
Curricular 

Prática 
25,00 

Operador de trator agrícola  02 40h 1.288,81 
Curricular 

Prática 
25,00 

Técnico Contábil 01 40h 2.686,60 Curricular 50,00 
Técnicos de Enfermagem 03 40h 1.647,79 Curricular 50,00 
Enfermeiro 01 40h 4.800,11 Curricular 80,00 
Agente Epidemiológico 02 40h 1.256,05 Curricular 25,00 
Fiscal Sanitário 01 40h 1.256,05 Curricular 50,00 
Educador Físico (bacharel) 01 20h 1.960,63 Curricular 80,00 

Profissional Nutricionista 01+ 
CR 

40h 3.868,76 Curricular 80,00 

Profissional Odontólogo Geral  01 40h 6.698,42 Curricular 80,00 
Profissional Odontólogo 01 20h 3.345,64 Curricular 80,00 
Auxiliar de Saúde Bucal 01 40h 1.288,81 Curricular 25,00 
Médico - Clínico Geral – ESF 02 20h 7.927,43 Curricular 80,00 
Médico - Clínico Geral 02 08h 1.002,63 Curricular 80,00 
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plantão 

Médico - Clínico Geral 02 04h 
plantão 

772,13 Curricular 80,00 

Médico - 
Ortopedia/Traumatologia 

01 04h 
plantão 

810,73 Curricular 80,00 

Médico - Pediatria 01 
08h 

plantão 
1.338,35 Curricular 80,00 

Médico - Ginecologia 01 
08h 

plantão 
1.338,35 Curricular 80,00 

Médico - Veterinário 01 20h 2.400,00 Curricular 80,00 
Farmacêutico 01 40h 3.345,64 Curricular 80,00 
Agentes Comunitários de 
Saúde área Entrada de Três 
Pinheiros 

01 40h 1.256,05 Curricular 25,00 

Agentes Comunitários de 
Saúde área Fundos Três 
Pinheiros 

01 40h 1.256,05 Curricular 25,00 

Agentes Comunitários de 
Saúde área Costa do Morro 

01 40h 1.256,05 Curricular 25,00 

Agentes Comunitários de 
Saúde área Itati - Sede 

01 40h 1.256,05 Curricular 25,00 

Visitador PIM  07 40h 959,98 Curricular 25,00 
Tesoureiro 01 40h 2.686,60 Curricular 50,00 
Fiscal 01 40h 1.934,38 Curricular 50,00 
Eletricista 01 40h 1.288,81 Curricular 25,00 
Telefonista/Recepcionista 01 40h 995,80 Curricular 25,00 
Técnico em Saúde Bucal CR 40h 1.647,79 Curricular 50,00 
 
2.1.1 Além do vencimento o contratado fará jus às vantagens estabelecidas em 

lei própria e no Regime Jurídico dos Servidores Municipais Lei nº 044/2001. 
2.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 

previdenciários. 
2.3     O nível de escolaridade e idade mínima e as atribuições das funções 

presentes neste PSS estão no Anexo IV deste Edital. 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão encaminhadas e recebidas pela Comissão 

designada, junto à sede do Município, conforme o Anexo I, no Protocolo Geral, sito 
à Rua Nestor Becker, s/nº, no período compreendido entre a data de 13 a 20 de 
Julho de 2018 no horário de expediente, das 08h até as 12h e das 13h00 até as 
17h. 

3.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 
3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
3.4 O candidato poderá se inscrever-se em mais de uma função, porém 

somente poderá firmar contrato com a Administração Pública em um único cargo. 
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4. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
4.1 O valor das taxas de inscrições serão: 
Para os cargos de nível fundamental completo e incompleto R$ 25,00 
Para os cargos de nível médio/técnico R$ 50,00 
Para os cargos de nível superior R$ 80,00 

 
5. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
5.1 Para inscrever-se no PSS, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente ao endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por 
intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato 
(com poderes específicos para realizar a sua inscrição no PSS), apresentando, em 
ambos os casos, os seguintes documentos: 

5.2 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pelo Setor de Protocolo (Anexo 
I), devidamente preenchida e assinada. 

5.3 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: 
carteira ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe 
que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por 
exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc., Certificado de Reservista; Passaporte; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

5.4 Prova de quitação eleitoral. 
5.5 Comprovante de pagamento da inscrição nos termos do item “04”. 
5.6 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo II 

do presente edital, acompanhado de cópia dos títulos (frente e verso) que 
comprovem as informações contidas no currículo. 

5.7 Para participação no Processo Seletivo, o interessado além de atender 
ao disposto no item “07”, deverá apresentar toda a documentação em envelope 
devidamente lacrado, não transparente, identificado, para o que se sugere a 
seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITATI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

CARGO PRETENDIDO: 
 
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel 

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site www.itati.rs.gov.br, no 
prazo de 01 (um) dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que 
tiveram suas inscrições homologadas. 

6.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão 
interpor recursos escritos no Protocolo Geral da prefeitura, no prazo de 02 (dois) 
dias mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação, nos 
termos do Anexo III. 
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6.3 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá 
reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar 
no rol de inscrições homologadas, por meio nova publicação contendo os recursos 
deferidos e não deferidos. 

6.4 A lista final das inscrições homologadas será publicada na forma do 
item 6.1, no prazo de 02 (dois) dias, após a decisão e publicação do resultado dos 
recursos. 

 
7. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
7.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos 

moldes do Anexo II do presente Edital. 
7.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem 

pontos. 
7.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, 

de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 
7.4 Os diplomas de cursos de nível médio, superior ou pós graduação 

somente serão aceitos se devidamente registrados no MEC; 
7.5 A escolha dos documentos para cada item da prova de títulos é de 

inteira responsabilidade do candidato. À banca avaliadora cabe apenas analisar os 
títulos apresentados; 

7.6 Na avaliação da graduação, a maior exclui a menor, não podendo haver 
pontuação em duplicidade. 

7.7 Havendo alteração de nome, seja por casamento, por separação 
judicial, por divórcio ou por inserção de nome, o candidato deverá anexar a 
respectiva certidão, sob pena de desconsideração dos mesmos;  

7.8 Os documentos entregues não serão devolvidos, motivo pelo qual o 
candidato deverá providenciar cópias e autenticá-las em cartório ou conferencia 
dos mesmos quando da inscrição. Os títulos originais não poderão apresentar 
rasuras, emendas ou entrelinhas; 

7.9 Caso haja dúvidas pela comissão, poderá haver a notificação do 
candidato para apresentação dos originais para a devida conferência. 

7.10 Não serão considerados para a prova de títulos, os documentos 
apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos neste Edital; 

7.11 Uma vez entregues os títulos não serão aceitos acréscimos de outros, 
salvo no caso de recurso, poderão ser encaminhados documentos que sirvam para 
esclarecer ou complementar os dados daqueles já fornecidos; 

7.12  Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação. Comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Processo 
Seletivo. 

7.13 Nenhum título receberá dupla valoração. 
7.14 A pontuação referente ao tempo de experiência na função será 

computada pela fração de mês; 
7.15 Somente será considerado o tempo de experiência que for comprovado 

por pessoa jurídica, de direito público ou privado, ou registrado em Carteira de 
Trabalho ou certidão de tempo de serviço expedido por órgão público ou, ainda, 
contrato administrativo, aditivos, termo de rescisão ou atestado. 
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7.16 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 
títulos apresentados e/ou tempo de experiência, em uma escala de zero a cem 
pontos, conforme os seguintes critérios: 

 
7.16.1 Para os Cargos de SUPERVISOR EDUCACIONAL, PSICOPEDAGOGO, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
(INGLÊS), PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS, EDUCADOR FÍSICO: 

 

Titulação 
Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou 
doutorado) na área de Educação ou Registro no 
CREF no caso de Professor de Educação Física 

17 pontos 17 

Pós-graduação lato sensu (especialização com 
carga horária de no mínimo 360 horas)  

na área da educação 
12 pontos 12 

Pós-graduação incompleta lato sensu 
(especialização com carga horária de no mínimo 

360 horas) na área da educação 
7 pontos 7 

Curso de aperfeiçoamento na área da educação 
com duração de 41 horas ou mais 

(nos últimos 36 meses) 
5 pontos 20 

Curso de aperfeiçoamento, Congressos, 
Palestras, Simpósios e similares na área da 

educação com duração de até 40 horas  
(nos últimos 36 meses) 

2 pontos 20 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS  

(nos últimos 24 meses) 

01 ponto 
(por mês  

de atuação) 
24 

 
7.16.2 Para os Cargos de ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, 

ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF, MÉDICO ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, MÉDICO 
PEDIATRIA, MÉDICO GINECOLOGIA, MÉDICO VETERINÁRIO, FARMACÊUTICO: 

 
Titulação Pontuação 

Unitária 
Pontuação 
Máxima 

Pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou 
doutorado) na área de atuação  

na função ou cargo. 
17 pontos 17 

Pós-graduação lato sensu (especialização com 
carga horária de no mínimo 360 horas)  

na área da saúde 
12 pontos 12 

Pós-graduação incompleta lato sensu 
(especialização com carga horária de no  

mínimo 360 horas) na área da saúde 
7 pontos 7 
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Curso de aperfeiçoamento na área da saúde com 
duração de 40 horas ou mais 

(nos últimos 36 meses) 
5 pontos 20 

Curso de aperfeiçoamento, Congressos, 
Palestras, Simpósios e similares na área da  

saúde com duração de até 40 horas  
(nos últimos 36 meses) 

2 pontos 20 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS  

(nos últimos 24 meses) 

01 ponto 
(por mês  

de atuação) 
24 

 
7.16.3 Para os Cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, VISITADOR 

PIM, AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, FISCAL SANITÁRIO, FISCAL e AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL: 

 

Titulação Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Nível Técnico áreas de saúde, educação, 
contabilidade, direito e assistência social 

07 pontos 07 

Ensino Superior Incompleto nas áreas de saúde, 
educação, contabilidade, direito e  

assistência social 
12 pontos 12 

Ensino Superior completo na área de saúde, 
educação, contabilidade, direito e  

assistência social 
17 pontos 17 

Curso de aperfeiçoamento na área de saúde, 
educação, contabilidade, direito e assistência 

social com duração de 41 horas ou mais 
 (nos últimos 36 meses) 

5 pontos 20 

Curso de aperfeiçoamento, Congressos, 
Palestras, Simpósios e similares área de saúde, 
educação, contabilidade, direito e assistência 

social com duração de até 40 horas  
(nos últimos 36 meses) 

2 pontos 20 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS  

(nos últimos 24 meses) 

01 ponto 
(por mês  

de atuação) 
24 

 
7.16.4 Para os Cargos de TÉCNICO CONTÁBIL, TÉCNICO EM SAÚDE 

BUCAL,  ELETRICISTA, TELEFONISTA/RECEPCIONISTA, e AGENTE 
ADMINISTRATIVO AUXILIAR: 

 

Titulação 
Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Nível Técnico na área de contabilidade, gestão 
pública, informática e elétrica 6 pontos 06 

Curso de aperfeiçoamento na área de 
contabilidade; gestão pública e informática com 9 pontos 18 
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duração de 80 horas ou mais 
(nos últimos 36 meses) 

Curso de aperfeiçoamento na área de 
contabilidade; gestão pública e informática com 

duração de 40 até 80 horas 
(nos últimos 36 meses) 

8 pontos 32 

Curso de aperfeiçoamento, Congressos, 
Palestras, Simpósios e similares área de 

contabilidade; gestão pública e informática com 
duração de até 40 horas  
(nos últimos 36 meses) 

4 pontos 20 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS  

(nos últimos 24 meses) 

01 ponto 
(por mês  

de atuação) 
24 

 
7.16.5 Para os Cargos de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TESOUREIRO, 

AGENTE ADMINISTRATIVO: 
 

Titulação 
Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Nível Técnico na área de saúde, contabilidade; 
gestão pública e informática. 05 pontos 05 

Ensino Superior Incompleto nas áreas de saúde, 
direito, contabilidade, administração, gestão 

pública e informática 
07 pontos 07 

Ensino Superior completo na área Saúde, Direito 
contabilidade, administração, gestão pública e 

informática 
10 pontos 10 

Pós Graduação incompleta na área de Saúde, 
Direito, Contabilidade, administração, gestão 

pública e informática 
13 pontos 13 

Pós Graduação completa na área de Saúde, 
Direito, Contabilidade, administração, gestão 

pública e informática 
16 pontos 16 

Cursos, palestras, Seminários, Congressos de 
aperfeiçoamento com relação ao cargo ou função 

nos últimos 30 meses. 
5 pontos 25 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS 

(nos últimos 24 meses) 

01 ponto 
(por mês  

de atuação) 
24 

 
7.16.6 Para os Cargos de OPERÁRIO, OPERADOR DE MÁQUINA, 

ENCANADOR HIDRÁULICO, MOTORISTA, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
PEDREIRO/CARPINTEIRO, ATENDENTES/MONITORES, SERVENTE, ZELADOR, 
ZELADOR UBS e OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 

 
Titulação Pontuação 

Unitária 
Pontuação 
Máxima 



 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nível médio e ou técnico nas áreas de áreas de 
saúde, direito, contabilidade, administração, 

gestão pública, engenharia,  
informática e educação 

06 pontos 06 

Ensino Superior Incompleto nas áreas de saúde, 
direito, contabilidade, administração, gestão 
pública, engenharia, informática e educação 

08 pontos 08 

Cursos, palestras, Seminários, Congressos de 
aperfeiçoamento com relação ao cargo ou função 

com até 40 horas, nos últimos 36 meses 
4 pontos 20 

Cursos, palestras, Seminários, Congressos de 
aperfeiçoamento com relação ao cargo ou função 

acima de 41 horas nos últimos 36 meses. 
5 pontos 30 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS 

(nos últimos 24 meses) 

1,5 ponto 
(por mês  

de atuação) 
36 

 
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
  Este Processo Seletivo constará de duas etapas: 
8.1 Primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório: Análise 

Curricular para todos os cargos. 
8.2 Segunda etapa, constando de Prova Prática de caráter eliminatório e 

classificatório para os cargos de Operário; Operador de Máquina; Encanador 
Hidráulico; Motorista; Auxiliar de Mecânico; Pedreiro/Carpinteiro; 
Atendentes/Monitores; Servente; Zelador; Zelador UBS e Operador de trator 
agrícola. 

 
9. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:  
  ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
PRELIMINAR 
9.1 No prazo de até 05 (cinco) dias, a Comissão deverá proceder à análise 

dos currículos. 
9.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o 

resultado preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura e 
no site www.itati.rs.gov.br, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem 
recursos, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 
10. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO  
  DA PROVA PRÁTICA 
10.1 A Prova Prática será realizada em data e horário a ser divulgado 

juntamente com a convocação dos candidatos. 
10.2 Para os cargos de Operador de Máquina; Motorista e Operador de 

Trator Agrícola os candidatos deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação 
conforme a habilitação mínima do cargo para ter direito a realizar a prova prática. 

10.3 Será vedado o acesso ao local de prova prática ao candidato que se 
apresentar após o horário estipulado no ato de convocação e comparecer sem 
documento oficial de identificação (com foto) sob qualquer alegação. 
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10.4 Após a identificação dos candidatos, estes receberão as instruções 
quanto às provas práticas e o local de movimentação e permanecerão à espera do 
fiscal que vai lhes acompanhar até o local de realização da prova. 

10.5 Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele 
informado na convocação para realização das provas práticas. 

10.6 Os equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e 
materiais que deverão ser utilizados na prova prática serão fornecidos pelo 
Município, no estado em que se encontrarem. 

10.7 Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que 
não comparecer, chegar atrasado ou que se ausentar do recinto sem autorização 
da comissão do Processo Seletivo antes de realizar seu teste. 

10.8 Durante a realização da prova prática é proibido utilizar telefones 
celulares e ou qualquer outro equipamento de comunicação, usar equipamento de 
som de qualquer natureza ou fumar, sob pena de exclusão do Processo Seletivo. 

10.9 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente 
do local sem comunicar-se com os demais candidatos, sob pena de exclusão do 
Processo Seletivo. 

10.10 Por razões de ordem técnica ou meteorológica a prova poderá ser 
adequada ou transferida a data, local e horário da realização da Prova prática. Os 
candidatos serão avisados por comunicado no sítio do Processo Seletivo e ou por 
aviso fixado no mural e ou porta de entrada principal do local anteriormente 
marcado para a sua realização, quando o evento determinante da alteração for de 
natureza imprevisível. 

 
10.11 Da especificação da Prova Prática para os cargos de OPERADOR DE 

MÁQUINAS E OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA: 
10.11.1 A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas a serem 

realizadas individualmente pelo candidato, designados pela Banca Examinadora, 
com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do 
cargo, com tempo máximo de 15 (quinze) minutos para a execução da prova. 

10.11.2 A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que 
irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o 
uso e aproveitamento do equipamento/máquina utilizada, avaliando sua habilidade 
ao operar o(a) mesmo(a), seu aproveitamento, técnica e produtividade. 

10.11.3 Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou 
insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será 
impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e 
eliminado do Processo Seletivo inclusive se não conseguir ligar, arrancar ou 
executar uma manobra em até 03 (três) tentativas. 

10.11.4 Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de Operador de 
Máquinas deverão apresentar carteira de habilitação na categoria já indicada, a 
qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática 
sem a qual não poderá realizar a prova. 

10.11.5 O candidato que deixar de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria indicada será automaticamente eliminado. 

10.11.6 Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de 
encaminhamento, boletins de extravio ou furto, ou outro documento que não seja 
a carteira de habilitação. 
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10.11.7 No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que 
implique na troca do veículo, a prova será retomada a partir do momento em que 
foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o momento da interrupção. 

10.11.8 O candidato realizará a prova em um tipo de equipamento sendo: 
I - Para o cargo de Operador de Máquina será utilizada uma máquina 
do tipo Retroescavadeira. 
II - Para o cargo de Operador de Trator Agrícola será utilizada uma 
máquina do tipo Trator. 

10.11.9 Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado 
apto ao cargo, dar-se-á da seguinte forma: 
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do 
trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme 
quadro a seguir: 
 

Categoria 
da Falta 

Pontos a serem 
descontados 

Quantidade de 
Faltas avaliadas em 

cada categoria 
Faltas Graves 1,00 04 
Faltas Médias 0,50 07 
Faltas Leves 0,25 06 

 
b) A categoria de faltas previstas no item anterior constarão do formulário de 
avaliação com a seguinte descrição: 

 
Faltas Graves: Aproveitamento do Equipamento, Produtividade, técnica, 

aptidão e eficiência 
-NÃO liberou equipamentos de segurança dos comandos. 
-NÃO utilizou da melhor forma possível a máquina para o serviço com eficácia e 
qualidade. 
-NÃO concluiu por completo a tarefa proposta. 
-NÃO estacionou a máquina baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o 
freio para parar a máquina, ao estacionar após o término da tarefa. 
 

Faltas Médias: Habilidades do Operador 
-NÃO executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada. 
-NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré. 
-NÃO respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não 
autorizada, como demonstração desnecessária de habilidade. 
-NÃO controlou o veículo provocando nele movimento irregular (com a 
máquina, lança, concha ou lâmina) 
-NÃO respeitou a capacidade operacional e técnica da máquina. 
-NÃO desligou a máquina ao estacionar após término da tarefa. 
-NÃO apresentou calma e serenidade nas operações. 
 

Faltas Leves: Verificação do Equipamento 
-NÃO usou roupas e calçados adequados 
-NÃO usou equipamento de proteção auricular ou não usou cinto de segurança 
-NÃO subiu corretamente no equipamento usando os três pontos de apoio 
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-NÃO fez os ajustes necessários antes da movimentação da máquina como, 
bancos e espelhos retrovisores. 
-NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como 
medidores de pressão, luzes indicadoras, horímetro. 
-NÃO conferiu nível de combustíveis, água e nível de óleo. 
 
   As faltas podem ser assinaladas cumulativamente, conforme a 
repetição dos erros pelo candidato. 
 

10.12 Da especificação da Prova Prática para o cargo de MOTORISTA: 
10.12.1 O candidato deve operar o veículo de forma adequada, partindo do local 

em que se encontra sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça 
risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações 
de execução definidas pelo avaliador, de forma adequada, atendendo aos critérios 
indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu 
local de origem. 

10.12.2 O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos 
os candidatos, a ser determinado no dia da prova, com duração máxima de até 15 
(quinze minutos), onde será avaliado o comportamento do candidato com relação 
aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de 
trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso 
do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, 
obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como 
também outras situações durante a realização do exame. 

10.12.3 Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou 
insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será 
impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e 
eliminado do Processo Seletivo, inclusive se não conseguir ligar ou arrancar com o 
veículo em até cinco tentativas. 

10.12.4 Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista 
deverão apresentar carteira de habilitação na categoria já indicada, a qual deverá 
ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática sem a qual 
não poderá realizar a prova. 

10.12.5 O candidato que deixar de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria indicada será automaticamente eliminado. 

10.12.6 Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de 
encaminhamento, boletins de extravio ou furto, ou outro documento que não seja 
a carteira de habilitação. 

10.12.7 No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que 
implique na troca do veículo, a prova será retomada a partir do momento em que 
foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o momento da interrupção. 

10.12.8 Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado 
apto ao cargo, dar-se-á da seguinte forma: 
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do 
trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme 
quadro a seguir: 

Categoria 
da Falta 

Pontos a serem 
descontados 

Quantidade de 
Faltas avaliadas em 
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cada categoria 

Faltas Graves 1,00 12 
Faltas Médias 0,50 12 
Faltas Leves 0,25 04 

 
b) A categoria de faltas previstas no item anterior constarão do formulário de 
avaliação com a seguinte descrição: 
 

Faltas Graves: 
-Procedimentos iniciais para o atendimento aos pacientes, quando for o caso. 
-Conhecimento e manuseio dos instrumentos do veículo para o atendimento aos 
pacientes, quando for o caso. 
-entrar na via preferencial sem o devido cuidado. 
-utilizar a contramão de direção. 
-subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre. 
-deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação. 
-deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança 
de direção. 
-deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a 
via transversal na qual o veículo vai entrar ou ainda quando o pedestre não tiver 
cuidado na travessia inclusive na mudança de sinal. 
-deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou 
parte dela. 
-fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la no percurso da 
prova ou parte dela. 
-deixar de usar o cinto de segurança. 
-Executar o percurso da prova ou parte dela, sem estar o freio de mão 
inteiramente livre. 
 

Faltas Médias: 
-Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova. 
-Usar buzina sem necessidade ou em local proibido. 
-Desengrenar o veículo nos declives. 
-Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via ou exceder a 
velocidade permitida. 
-Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga. 
-Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens. 
-Frear bruscamente. 
-Não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas. 
-Engrenar as marchas de maneira incorreta. 
-Não apresentou calma e serenidade na prática de direção. 
-Não ligou sinal de alerta ao dar marcha à ré ou na parada para embarque e 
desembarque. 
-Não acionou o freio estacionário ao terminar o balizamento ou na parada para 
embarque e desembarque. 
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Faltas Leves: 
-Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores ou ajustar incorretamente o 
banco do veículo. 
-Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento. 
-Interpretar com insegurança as condições dos instrumentos do painel ou deixar 
de observar as informações do painel antes da partida do motor. 
-Não usou roupas ou calçados adequados para a prática de direção. 
 

O candidato realizará a prova em veículo do tipo Micro-ônibus ou outro a 
critério da Comissão: 

 
As faltas podem ser assinaladas cumulativamente, conforme a repetição 

dos erros pelo candidato. 
 

10.13 Da especificação da Prova Prática para os cargos de OPERÁRIO; 
ENCANADOR HIDRÁULICO; AUXILIAR DE MECÂNICO; PEDREIRO/CARPINTEIRO; 
ATENDENTES/MONITORES; SERVENTE; ZELADOR E ZELADOR UBS: 

10.13.1 A prova prática consiste em executar atividades inerentes ao cargo. A 
avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, 
dentro das normas técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento 
do equipamento utilizado e economicidade do material. 

10.13.2 O uso de calçados e roupas adequados à realização da prova prática é 
de responsabilidade exclusiva do candidato. 

10.13.3 O candidato partirá da nota 10 (dez) e serão descontados pontos de 
0,25 a 1,00 por cada falta cometida, conforme os seguintes fatores a serem 
avaliados: 

 
  I–Apresentação (asseio, higiene pessoal e uso de EPI’s) 

Roupas e Calçados adequados (-0,50) 
Usou Equipamentos proteção. (-0,50) 

 
   II–Organização do trabalho 

Aguardou a ordem de início e fim, percebendo a tarefa a ser executada (-0,50) 
Organizou o local antes de iniciar a tarefa (-0,50) 
Soube trabalhar em equipe – quando for o caso (-0,50) 
Organizou o local e guardou os equipamentos/materiais/ferramentas após 
terminar a tarefa (-1,00) 

 
  III–Uso correto dos equipamentos e materiais de trabalho 
Correto manuseio dos equipamentos/materiais/ferramentas (-1,00) 
Cuidados com os equipamentos e outras pessoas (-0,50) 

 
IV–Execução da tarefa proposta 

Identificou corretamente os equipamentos/ferramentas/peças (-1,00) 
Possui conhecimento correto no uso e manuseio dos 
equipamentos/ferramentas/peças (-1,00) 
Possui agilidade e cuidado na execução da tarefa (-1,00) 
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Executou a tarefa adequadamente/A instalação funcionou corretamente  
(-1,00) 
Terminou a tarefa no tempo estipulado. (-1,00) 

 
10.14 Para os demais cargos não haverá a Segunda Etapa neste Processo 

Seletivo, sendo a nota final correspondente apenas à Análise Curricular. 
10.15 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada. 
 
11. DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
11.1 Para os cargos em análise de currículos (AC), a nota final será: AC x 

100%; 
11.2 Para os cargos em análise de currículos (AC) e prova prática (PP), a 

nota final será: AC x 50% e PP x 50% = 100%. 
 
12. RECURSOS 
12.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso realizado 

no Protocolo Geral (Anexo II) da Prefeitura endereçado à Comissão, uma única 
vez, no prazo de 02 (dois) dias. 

12.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as 
razões do pedido recursal. 

12.3 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da 
Comissão, permitindo-se anotações. 

12.4 Havendo reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o 
nome do candidato passará a constar no rol de selecionados. 

 
13.  CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
13.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas 

por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 
sucessivamente, o candidato que: 

I – Tiver obtido a maior nota no título de graduação; 
II – Tiver obtido a maior pontuação em Cursos, Seminários, congressos, 

treinamentos; 
III – sorteio em ato público. 
13.2 9.1.1 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela 

Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados 
por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da 
ciência do interessado. 

13.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após análise dos 
recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados. 

 
14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 
14.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu 

julgamento, a Comissão encaminhará o PSS ao Prefeito Municipal para 
homologação. 

14.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação 
geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade 
do PSS. 
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15. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
15.1  Homologado o resultado final do PSS e autorizada à contratação pelo 

Prefeito, os candidatos serão chamados de acordo com as necessidades 
temporárias previstas em leis específicas. 

15.2 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. 
15.3 Ter idade mínima de 18 anos. 
15.4 Comprovar escolaridade ou titulação mínima exigida para o cargo. 
15.5 Apresentar atestado médico admissional do trabalho. 
15.6 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo 

disponibilizado pelo Município. 
15.7 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de 

Edital publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e pelo site 
www.itati.rs.gov.br. 

15.8 Não comparecendo o candidato convocado no prazo de até 05 (cinco) 
dias ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a 
contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem 
classificatória crescente. 

15.9 O prazo de validade do presente PSS será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogável por igual período. 

15.10 No período de validade do PSS, em havendo a rescisão contratual, 
poderá ser chamada para contratação pelo tempo remanescente, os demais 
candidatos classificados observados a ordem classificatória. 

 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
16.2  Os candidatos classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 
16.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse 

público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no 
edital, conforme dispuser a legislação local. 

16.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 
Comissão designada. 

 
 
 

Gabinete do Prefeito de Itati, 12 de julho de 2018. 
 

 
 

Flori Werb 
Prefeito  
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Neoli da Silva Rodrigues 
Denice Eloni Greeff Fenner 

Vagner Mauer Torres 
Mércia de Souza Ribeiro Trisch 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
          Madalena Trisch Rapack 
Secretária da Administração e Fazenda 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Para a Função de: ____________________________  Inscrição nº:_____/2018  

DADOS PESSOAIS 

 
Nome do Candidato: ________________________________________________ 

Email: __________________________________ Telefone:_________________ 

 

  O candidato DECLARA ter conhecimento das instruções contidas no 
Edital de Abertura do Processo Seletivo e se compromete a aceitar as condições 
do mesmo, tais como se acham estabelecidas. 

   O candidato DECLARA que os documentos apresentados no envelope 
para a inscrição no PSS, sejam eles cópias fotostáticas apresentam informações 
verídicas, sendo conhecedor dos termos descritos no Código Penal Brasileiro. 

Itati, _____/         /2018.  

 

 

 
Assinatura do candidato(a)      Servidor 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Processo Seletivo Simplificado  

 

Nome: _____________________________________Data: _____/_____/_____.  

 

Assinatura do recebedor  
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ANEXO II 
 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Nome completo:    

1.2 Filiação:    

1.3 Nacionalidade:    

1.4 Naturalidade:    

1.5 Data de Nascimento:  1.6 Estado Civil:    

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:    

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF:    

2.3 Título de Eleitor  Zona:  Seção:    

2.4 Número do certificado de reservista:    

2.5 Endereço Residencial:    

2.6 Endereço Eletrônico:    

2.7 Telefone residencial e celular:    

2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado:    

3. ESCOLARIDADE 

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL 

Instituição de Ensino:                     

3.2 ENSINO MÉDIO 

Instituição de Ensino:                     

3.3 ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Instituição de Ensino:                     

    

  Itati __________________. 
 
 
 

      Assinatura do Candidato 
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3.4 ENSINO SUPERIOR 

Instituição de Ensino:                      

 

3.5 PÓS-GRADUAÇÃO 

Instituição de Ensino:                      

Ano de conclusão:    

 

4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 

Curso / área:                          

Carga horária:     

 
 

Curso / área:                          

Carga horária:     

 
 

Curso / área:                         

horária:     

 
 

Curso / área:                          

Carga horária:     

 
 

Curso / área:                          

Carga horária:     

 

Curso / área:                          

Carga horária:     

 

Curso / área:                          

Carga horária:     
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5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

  Itati __________________. 
 
 
 

      Assinatura do Candidato(a) 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
Orientação: Preencher o formulário em letra de forma legível. Entregar à 

Comissão de Pro- cesso Seletivo Simplificado dentro do prazo, em duas vias. 

Uma via será devolvida protocolada por um dos membros da Comissão. 

Tipo de Recurso: (       ) contra indeferimento da inscrição 
 

( ) contra o resultado preliminar 
 

Informações do Candidato: 
 

Nome:  Nº de inscrição:    
 

Endereço:    
 

Bairro:  Cidade/UF:  CEP:    
 

Telefone:  E-mail:    
 
 

Argumentação objeto do recurso: (se necessário, anexe documentos) 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

       Assinatura Canditado(a)           Servidor 
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ANEXO IV 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DAS CATEGORIAS 

FUNCIONAIS E ATRIBUIÇÕES 

 

OPERÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais em geral. 

 

b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, 

arrumar e levar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; 

proceder à abertura de valas; efetuar serviço de capina em geral; varrer, escovar, 

lavar e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; zelar pela 

conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, 

calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem 

e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar 

sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar 

serviços na lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, 

pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de curais, terrenos 

baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de 

máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e 

oficinas; executar tarefas afins;  

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a uso de informe e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para provimento: 

a)   Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b)   Instrução: Sem exigência específica.   
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OPERADOR DE MÁQUINAS 

    

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 

equipamentos móveis. 

 

b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais tais como: guinchos, 

maquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 

maquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; 

proceder escavações, transporte de terra, compactação; aterro e trabalhos 

semelhantes; auxiliar no concerto de maquinas, zelando pelo seu bom 

funcionamento; ajustar as correias transportadoras a pilha pulmão do conjunto de 

britagem;  executar tarefas afins.  

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: alfabetizado 

c) Habilitação de Motorista Categoria “C”. 
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ENCANADOR HIDRÁULICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

I - Síntese dos deveres: Proceder em reparos, concertos e novas instalações na 

rede hidráulica dos prédios públicos e na rede pública de abastecimentos as 

residências e ao comércio em geral. Colocação de hidrômetros, proceder em corte e 

ligação do abastecimento de água; confeccionar novas extensões de rede. 

 

II - Condições de Trabalho: 

Carga Horária: 44 hs semanais 

 

III - Requisitos:   

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Grau de instrução: Ensino Fundamental 

c) Habilitação: Prática comprovada na área de serviços hidráulicos. 
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MOTORISTA 

    

  ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos 

automotores em geral. 

 

b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados 

ao transporte de passageiros e cargas, antes de dar partida, verificar motor, 

arranque, água e óleo, recolher o veiculo a 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 veiculo que lhe for entregue; encarregar-se 

do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; 

promover o abastecimento do 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 calibração dos pneus; executar tarefas afins, alem de 

participar no carregamento e ou descarga do veiculo.  

 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao 

público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: alfabetizado; 

c) Habilitação de Motorista Categoria “D”. 
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AUXILIAR DE MECÂNICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Auxiliar as atividades exercidas pelo mecânico para manter e reparar veículos, 

máquinas e motores. Auxiliar no conserto de peças e máquinas. 

 

I - Síntese dos Deveres:  

Auxiliar na revisão e conserto de sistemas mecânicos e elétricos de veículos, 

máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos, de acordo com orientação 

recebida; Auxiliar na montagem, no desmonte, no reparo e no ajustamento de 

máquinas, motores e equipamentos eletromecânicos em geral; Substituir peças e 

componentes avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas, segundo 

instruções recebidas; Auxiliar na retirada e colocação de motores, válvulas e na 

montagem e desmontagem de chassi;  Auxiliar nos trabalhos de chapeação e 

pintura de carrocerias de máquinas e veículos; Ajustar a calibragem de pneus, 

quando necessário, enchendo-os ou esvaziando-os de ar comprimido, a fim de 

mantê-los dentro das especificações pré-determinadas; Substituir pneus avariados 

ou desgastados, desmontando a roda do veículo, com auxílio de ferramentas 

adequadas; Auxiliar no reparo e na manutenção de implementos agrícolas, bem 

como na regulagem destes; Separar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar, 

consertando e recapeando partes avariadas ou desgastadas; Verificar o nível e a 

viscosidade do óleo de cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais 

reservatórios de óleo, para efetuar a complementação ou troca, se necessária; 

Lavar veículos e máquinas pesadas pertencentes ao Município, interna e 

externamente, utilizando os produtos apropriados, bem como dar polimento nos 

mesmos utilizando produtos específicos; Limpar com jatos d'água ou ar sob pressão 

os filtros que protegem os diferentes sistemas do motor, após retirá-los com auxílio 

de ferramentas comuns; Lubrificar peças do motor, ferragens de carrocerias, 

articulações dos sistemas de direção, do freio, entre outros, aplicando o óleo 
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adequado, zelando pela manutenção e conservação do equipamento; Limpar o local 

de trabalho e guardar as ferramentas em locais predeterminados; Zelar pela 

conservação dos equipamentos utilizados no trabalho, comunicando à chefia 

imediata qualquer irregularidade verificada; Executar outras atribuições afins. 

 

II - Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

 

III - Requisitos para preenchimento do cargo:  

a) Instrução: Ensino fundamental completo. 

b) Idade Mínima: 18 anos 
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PEDREIRO/CARPINTEIRO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Síntese dos Deveres: Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e 

prédios públicos, na parte referente à alvenaria.  

 

Atribuições: Efetuar a locação de pequenas obras; fazer muros de arrimo, 

trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; fazer e reparar boeiros e 

fossas e piso de cimento; fazer orifícios em pedras, acimentadas e outros 

materiais; preparar ou orientar a preparação de argamassa para junções de tijolos 

ou para reboco de paredes; preparar e aplicar calações em paredes; fazer blocos de 

cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; 

armar andaimes; fazer consertos em obras de alvenaria; instalar aparelhos 

sanitários; assentar e recolocar tijolos, telhas, tacos, lambris e outros; trabalhar 

com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de 

construção; operar com instrumentos de controle de medidas, pelo prumo e nível; 

cortar pedras; armar formas para fabricação de tubos; orientar e examinar serviços 

executados pelos ajudantes e outros auxiliares sob sua direção; fazer os registros e 

apurações sobre o custo da mão-de-obra; fazer orçamentos; organizar pedidos de 

material; executar tarefas afins.    

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária:  44  horas semanais 

 

Requisitos: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Instrução: Alfabetizado 
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SUPERVISOR EDUCACIONAL 

 

 

Síntese dos Deveres: Executar atividades específicas de supervisão 

educacional no âmbito da Rede Municipal de Ensino. 

 

 

Atribuições: Assessorar na construção das políticas municipais de educação e no 

planejamento do projeto pedagógico da educação municipal; propor medidas 

visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino e da 

aprendizagem; participar de projetos de pesquisa de interesse da educação; 

articular a elaboração, a execução e a avaliação de projetos de formação 

continuada dos profissionais da educação; atuar na escola, identificando aspectos a 

serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na 

identificação de causas desses e na busca de alternativas de solução; coordenar a 

elaboração do planejamento escolar, do Regimento Escolar e das definições 

curriculares; coordenar o processo de distribuição das turmas de alunos e da 

organização da carga horária; acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem na ambiência escolar; proceder a estudo de aderência entre a 

formação e a área de atuação dos docentes, indicando redimensionamentos, 

quando necessários; participar das atividades de caracterização da clientela 

escolar; manter-se atualizado sobre a legislação do ensino, emitir pareceres 

concernentes à supervisão educacional; participar de reuniões técnico-

administrativo-pedagógicas na escola e nos demais órgãos da Secretaria Municipal 

de Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões 

específicas; planejar, junto com a Direção e professores, a recuperação paralela de 

alunos e exercer o controle técnico do desenvolvimento e do registro da mesma; 

participar no processo de integração família-escola-comunidade; participar da 

avaliação global da escola; participar e/ou coordenar a elaboração do Projeto 

Pedagógico, das diretrizes pedagógicas e dos demais planejamentos da rede 
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municipal de ensino; elaborar o Plano de Ação do Serviço de Supervisão Escolar; 

orientar e supervisionar atividades e diagnósticos referentes ao controle e 

verificação do rendimento escolar; assessorar o trabalho docente quanto a métodos 

e técnicas de ensino e de avaliação discente; assessorar a direção na tomada de 

decisões relativas ao desenvolvimento do Projeto Pedagógico; dinamizar o currículo 

da escola, colaborando com a direção no processo de adaptação do trabalho escolar 

às exigências legais e do entorno escolar; coordenar conselhos de classe; analisar o 

histórico escolar de alunos com vistas a adaptações, transferências, reingressos e 

recuperações; integrar equipes responsáveis pelo acompanhamento e pelo processo 

de controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente as escolas. 

 

Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal de 22 horas. 

 

Requisitos para preenchimento: 

a) Instrução: Formação em curso superior de Pedagogia ou curso Pós-Graduação, 

ambos específicos para a Supervisão Educacional.   

b) Registro profissional no respectivo órgão de classe. 

c) Idade: Mínima: 18 anos 
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PROFESSOR 

 

 

  Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e 

elaboração da proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; 

organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 

o aprimoramento da qualidade do ensino. 

 

 Exemplo de Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho 

segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos 

à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 

mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; participar de 

atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; 

participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; participar de cursos de formação e treinamentos; participar da 

elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar órgãos 

complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

Condições de Trabalho: 

a)  Carga horária semanal de: 

 - 22 (vinte e duas) horas para Professor da Educação Infantil e Professor 

das Séries Finais do Ensino Fundamental; 

 - 25 (vinte e cinco) horas para Professor das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

  

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade mínima de 18 anos. 
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b) Formação: 

b.1) para a docência na Educação Infantil: curso superior de licenciatura plena, 

específico para educação infantil;  

b.2) para a docência nas séries ou anos  iniciais do Ensino Fundamental : curso 

superior de licenciatura plena, específico para séries iniciais do ensino fundamental; 

b.3) para a docência nas séries ou anos finais do Ensino Fundamental: curso 

superior em licenciatura plena, específico para as disciplinas respectivas ou 

formação superior em área correspondente e formação pedagógica, nos termos do 

artigo 63 da LDB  e demais legislações vigentes; 
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ATENDENTE/MONITOR 

    

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar atividades de orientação e recreação 

infantil. 

 

b) Descrição Analítica: Executar atividades diárias de recreação com crianças e 

trabalhos educacionais de artes diversas; acompanhar as crianças em passeios, 

visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se 

refere a higiene pessoal; auxiliar a criança na alimentação; servir refeições e 

auxiliar as crianças menores a se alimentarem, auxiliar a criança a desenvolver a 

coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as 

quando necessário para o atendimento medico e ambulatorial, ministrar 

medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, 

cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar pais os pais quanto a 

higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao 

conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; vigiar e 

manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos 

cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao final do 

período de atendimento; apurar a freqüência diária ou mensal dos menores;  

executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Ensino fundamental completo. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO 

    

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e 

aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; 

proceder a aquisição, guarda e distribuição de material. 

 

b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e 

informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 

ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, 

instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; 

realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação 

de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou 

orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem 

concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, armazenagem e 

conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de 

estoque; fazer ou orientar levantamento de bens patrimoniais; eventualmente 

realizar trabalhos datilográficos; operar com terminais eletrônicos e equipamentos 

de microfilmagem;  executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas  

b)  Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a)Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b)Instrução: Nível de 2º grau completo. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

   

  

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, 

aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais. 

 

b) Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais 

como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e 

lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, 

financeira, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos 

manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de 

terminais eletrônicos;  operar com máquina calculadora, leitora de microfilmes, 

registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; 

elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder a 

classificação, separação e distribuição de expedientes; obter informações e fornece-

las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de 

rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua 

competência;  executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Nível de 1º grau completo. 
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SERVENTE 

    

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; 

ajudar na remoção ou remoção de moveis e utensílios. 

 

b) Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, 

paredes, janelas, portas, tetos e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, 

tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de 

roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e passar vestuários e roupas de 

cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes 

apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e, 

eventualmente operar elevadores;  executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a  uso de uniforme e equipamento de proteção. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Nível de 2ª serie do ensino fundamental. 
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PSICÓLOGO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao 

trabalho de orientação na área escolar e da clínica psicológica. 

b) Descrição Analítica: Realizar psico diagnósticos para fins de ingresso, 

readaptação, avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos 

cargos e funções sob o ponto de vista psicológico, estabelecendo os requisitos 

necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, 

comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar causas de baixa 

produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; fazer psicoterapia 

breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para 

tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso 

em instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudos; 

empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de 

conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental 

e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se 

pra escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar as 

explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e 

interpretado à discussão em seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; 

confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao 

estudos dos casos; laborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a 

interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme 

as necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo; manter 

atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; 

manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; executar 

tarefas afins. 

Condições de trabalho: 

Horário de Trabalho: Período normal de trabalho de 40 horas semanais.  

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a)Instrução: Superior Completo. 

b)Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função de Psicólogo. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Planejar e supervisionar a execução de programas de 

assistência social; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 

b) Descrição Analítica: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da 

assistência social; preparar programas de trabalho referente ao serviço social; 

realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos 

de reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais 

acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os 

familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de 

suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudos ou 

encaminhamento; estudar os antecedentes da família; participar de seminários 

para estudos e diagnósticos dos casos e orientar os pais, em grupo ou 

individualmente, sobre o tratamento adequado, orientar nas seleções sócio-

econômicas para a concessão de bolsas de estudos e outros auxílios do município; 

selecionar candidatos a amparar pelos serviços de assistência à velhice, à infância 

abandonada, a cegos, etc,; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a 

planejamento habitacionais nas comunidades; pesquisar problemas relacionados 

com a Biometria Médica; planejar modelos e formulários e supervisionar a 

organização de fichários e registros dos casos investigados; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

Condições de trabalho: 

Horário de Trabalho: Período normal de trabalho de 40 horas semanais.  

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo. 

b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função de 

Assistente Social 
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ZELADOR 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

I - Síntese dos Deveres: - Zelar pelo andamento das atividades no local para 

onde foi designado exercer sua função; exercer a função de líder dos outros 

funcionários do local, que devem, ao zelador, prestar contas sobre as suas funções; 

fazer checklist de afazeres diários, semanais, mensais e outros mais esporádicos; 

realizar manutenção preventiva do local, com o objetivo de evitar gastos mais 

elevados em obras emergenciais. 

Manter contato direto com a autoridade superior e agir como preposto no 

cumprimento das obrigações inerentes a zeladoria; Transmitir as ordens emanadas 

dos seus superiores hierárquicos e fiscalizar o seu cumprimento; fiscalizar as áreas 

de uso comum; verificar o funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas; 

assim como os aparelhos de uso comum, além de zelar pelo sossego e pela 

observância da disciplina no local, de acordo com as normas. Informar ao superior 

as intercorrências no local de trabalho que contrariem a normalidade do meio 

ambiente; manter uma agenda de tarefas a serem feitas diariamente; checar o 

relógio de água, ver se a limpeza está a contento; verificar as condições das 

lâmpadas das áreas comuns e de elementos como casa de força, bomba de 

recalque, casa de máquinas, grupo gerador, central de telefonia; distribuir as 

tarefas diárias de faxina e limpeza do local e fiscalizar o andamento do trabalho de 

todos os funcionários; providenciar os materiais necessários para que possam 

executar as tarefas, tais como material de limpeza, por exemplo. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

III - Requisitos para preenchimento do cargo:  

a) Instrução: Ensino fundamental incompleto. 

b) Idade Mínima: 18 anos 
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GUARDA MUNICIPAL 

    

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e 

próprios municipais. 

 

b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente determinados; 

realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providencias tendentes 

a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob 

sua guarda, etc; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 

acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações de 

ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão 

devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha 

observado; responder a chamadas telefônicas e  anotar recados; levar ao 

conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; 

acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções;  

executar tarefas afins. 

 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e 

atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Nível de 2ª série do ensino fundamental. 
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OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Operador de máquinas rodoviárias, agrícolas, 

tratores e equipamentos movem. 

 

b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como:guinchos, 

máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 

maquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; 

proceder a escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos 

semelhantes, auxiliar no conserto de maquinas, lavrar e discar terras, obedecendo 

às curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das maquinas, zelando pelo 

seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras a pilha pulmão do 

conjunto de britagem; executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: alfabetizado; 

c) Habilitação de Motorista Categoria “C”. 
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TECNICO EM CONTABILIDADE 

    

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação 

referente a contabilidade publica. 

b) Descrição Analítica: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos 

administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita 

e despesa; elaborar “slips” de caixa; escriturar, mecânica e manualmente, livros 

contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes 

auxiliares e “slips” de arrecadação; extrair contas de devedores do Município; 

examinar processos de prestação de contas, conferir guias de juros e apólices da 

divida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; examinar 

empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; 

informar processos relativos a despesa; interpretar legislação referente a 

contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de 

bens móveis e imóveis; organizar relatórios relativos as atividades, transcrevendo 

dados estatísticos e emitindo pareceres;  executar tarefas afins, inclusive as 

editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em 

contabilidade; 

c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por 

ocasião da posse. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Prestar assistência a pacientes em unidades de saúde do 

município ou à domicílio no serviço de enfermagem desenvolvido nos 

estabelecimentos específicos. 

b) Descrição Analítica: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação 

de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e 

controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; na 

prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, 

exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 

nível de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 

rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar 

medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; 

aplicar oxigenoterapia, nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar 

tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de 

pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e proceder 

à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; colher material para exames 

laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; circular em 

sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção 

e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 

segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e 

ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde; 

integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde, 

inclusive: orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das 

prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar o enfermeiro na execução dos 
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programas de educação para a saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à 

alta de pacientes; participar dos procedimentos pós-morte.  

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: Período normal de 40 horas semanais  

b) Outras: O exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e 

feriados, em hospitais; poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala 

organizada, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Grau de escolaridade: Ensino Médio Completo 

 b) Habilitação Funcional: Formação em Técnico de Enfermagem de nível médio e 

inscrição no COREN. 

c) Idade mínima: 18 anos 
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ENFERMEIRO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Realizar tarefas de nível superior, de grande 

complexidade, envolvendo a execução de trabalhos de enfermagem relativos  a 

observação, ao cuidado e a educação sanitária dos doentes, à aplicação de 

tratamentos prescritos, bem como a participação dos programas voltados para a 

saúde pública. 

b) Descrição Analítica: Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de 

enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e sessões próprias, 

prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, ministrar 

medicamentos prescritos a pacientes; fazer curativos, aplicar vacinas, supervisionar 

a esterilização do material hospitalar, atender casos urgentes, no hospital , na via 

pública ou a domicilio, auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; 

supervisionar o serviço de higienização dos doentes, bem como das instalações; 

promover o abastecimento do material de enfermagem; orientar serviço se 

isolamento de doentes; ajudar o motorista a transportar os doentes na maca, velar 

pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; aprazar exames de laboratórios, de 

Raio X e outros; aplicar terapia especializada, sob controle médico; auxiliar nos 

serviços de atendimento materno e infantil, prestar assessoramento a autoridade 

em assuntos de sua competência;  executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a atendimentos externos e uso de uniformes. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Curso Superior. 
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AGENTE EPIDEMIOLÓGICO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética:  exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de 

doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS. 

 

 

b) Descrição Analítica: fazer visitas domiciliares e entrevistas; fazer inspeções em 

residências e comércio em geral de transmissores de doenças, tais como: 

esquistossomose, doença de chagas, dengue, leishmaniose tegumentar e viceral, 

malária, entre outras; fazer identificação e tratamento de focos de vetores com 

manuseio de inseticidas e similares; coletar materiais para exames laboratoriais, 

inclusive de água para consumo humano; promover ações educativas, com ênfase 

na promoção da saúde e na prevenção de doenças; passar informações sobre o 

modo de transmissão de doenças, período de incubação, sintomas, diagnóstico e 

medidas de controle, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 

melhoria do meio ambiente; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde 

com indivíduos e grupos; realizar campanhas de prevenção de doenças; participar e 

fazer reuniões para discussão e avaliação dos trabalhos de campo; elaborar e 

apresentar relatórios; executar outras tarefas afins.  

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: período normal de 40 horas semanais.  

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Escolaridade: Ensino Fundamental  

b) Idade Mínima: 18 anos; 
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FISCAL SANITARISTA 

 

ATRIBUIÇÕES 

1. Síntese dos deveres: Executar serviços de profilaxia e política sanitária 
sistemática; inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados 
alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do 
equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de 
água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e 
saúde dos que manipulam os alimentos; inspecionar estabelecimentos de ensino, 
verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de 
ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que envolvam situações 
contrárias à saúde pública; sugerir medias para melhorar as condições sanitárias 
consideradas insatisfatórias; comunicar a quem de direito aos casos de infração que 
constar; identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; 
realizar tarefas de educação e saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao 
programa de Saneamento comunitário, participar na organização de comunidades e 
realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura Municipal; 
participar do desenvolvimento de programas sanitários; fazer inspeções rotineiras 
nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança, verificando as 
condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao 
produto e derivados; zelar pela obediência ao regulamento sanitário; reprimir 
matanças clandestinas, adotando as medidas que si fizerem necessárias; apreender 
carnes e derivados que estejam a venda sem a necessária inspeção; vistorias aos 
estabelecimentos de venda de produtos e derivados; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares de saneamento; 
executar outras tarefas semelhantes. 
 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

 

Requisitos para preenchimento 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Grau de instrução: ensino médio completo 
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NUTRICIONISTA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de 

alimentação em estabelecimentos do Município. 

 

a) Descrição Analítica: Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos 

hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios 

e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição 

dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e 

economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educação 

alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga Horária: 20 horas semanais 

  

Requisitos para investidura: 

a) Idade: 18 anos  

b) Instrução: Curso Superior Completo em Nutricionista. 

c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão. 
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ODONTÓLOGO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial; proceder odontologia profilática em estabelecimento de ensino, 

unidade móvel ou hospitalar. 

 

b) Descrição Analítica: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em 

estabelecimentos do Município, bem como pela Unidade Móvel, fazer diagnósticos 

dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; fazer extrações de 

dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, 

trabalhos de pontes; fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos 

pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados; difundir os preceitos 

de saúde pública odontológica, através de aulas, palestras, impressos, escritos, 

etc.; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo; 

b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função de Odontólogo. 
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico 

sempre sob a supervisão do Cirurgião Dentista ou do Técnico em Higiene Dental.  

 

b) Descrição Analítica: Compete ao Atendente de Consultório Dentário, sempre sob 

a supervisão do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em Higiene Dental, orientar os 

pacientes sobre higiene bucal, revelar e montar radiografias intra-orais, preparar o 

paciente para o atendimento, auxiliar no atendimento do paciente, instrumentar o 

Cirurgião-Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória, 

promover o isolamento do campo operatório, preparar materiais restauradores e de 

moldagem, selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, preencher mapas, 

quadros e fichas de atendimento odontológico, executar assepsia e limpeza do 

instrumental e aparelho odontológico, executar a recepção e o atendimento dos 

pacientes destinados ao atendimento clínico e outras tarefas correlatas. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

  

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Ensino Fundamental Completo; 

b) Habilitação Funcional: Formação em Atendente de Consultório Dentário; 

c) Idade Mínima: de 18 anos. 
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MÉDICO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, 

procedendo no exame em clínica geral usando os instrumentos adequados; avaliar 

as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, 

psicológicos e sociais, solicitar e interpretar exames de laboratório e outros que o 

caso requeira; prestar atendimento a nível ambulatorial, estabelecer o plano 

médico-terapêutico-profilático orientando os pacientes, prescrevendo 

medicamentos, dietas e demais terapêuticas apropriadas a cada paciente; dar 

ênfase à prevenção de doenças; desenvolver atividades curativas e reabilitadoras, 

integrar equipe multiprofissional de saúde; controlar a pressão arterial; dar 

orientação médica; preencher fichas médicas dos pacientes; dar orientação relativa 

à nutrição e higiene; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhado-os 

para outras especialidades médicas quando necessário; prescrever tratamento 

adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; exercer censura 

sobre produtos médicos, de acordo com sua capacidade técnica; participar de 

juntas médicas; solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que 

requeriam esta providência; executar outras tarefas semelhantes. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo. 

b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função. 
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MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Atender crianças que necessitam de serviços médicos, para 

fins de exames clínicos, educação e adaptação; examinar os pacientes em 

observação; avaliar as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; avaliar o 

estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes; estabelecer o plano 

médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas 

especiais; prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário 

ou designado pela chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados 

relativos a sua área de competência; participar da equipe médica quando 

solicitado; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de 

trabalho; comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade; participar de 

projetos de treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as 

normas; propor normas e rotinas relativas a sua área de competência; classificar e 

codificar doenças, operações e causa de morte, de acordo com o sistema adotado; 

manter atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de 

material e equipamentos necessários a sua área de competência; fazer parte de 

comissões provisórias e permanentes instaladas no setor de saúde; atender 

crianças desde o nascimento até a adolescência, prestando assistência médica 

integral; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência.                                                      

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo; 

b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função de Médio com 

especialização em Pediatra. 
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MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, 

procedendo no exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros 

que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; da 

orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas 

médicas das clientes; auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar 

fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à nutrição e higiene da 

gestante; prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro 

especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas votados 

para a saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos, de acordo com sua 

especialidade; participar de juntas médicas; solicitar o concurso de outros médicos 

especializados em casos que requeriam esta providência; executar outras tarefas 

semelhantes. 

 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Superior Completo. 

b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da função de Médico 

Ginecologista e Obstetrícia. 
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VETERINÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Prestar assistência veterinária e zootécnica aos criadores do 

Município. 

Descrição Analítica: Prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido 

de assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma 

exploração zootécnica econômica; estimular o desenvolvimento das criações já 

existentes no Município, especialmente a de animais de pequeno porte, bem como 

a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir criadores sob 

problemas de técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de defesa 

sanitária; prestar orientação tecnológica no sentido do aproveitamento industrial 

dos excedentes da produção; realizar exames, diagnósticos e aplicação de 

terapêutica médica veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de 

origem animal; fazer vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da 

raiva, executar tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da 

profissão. 

  

Requisitos: 

a) Idade: de 18 anos  

b) Instrução: Superior Completo 

c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão 
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FARMACÊUTICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade 

dos produtos farmacêuticos. 

 

b) Descrição Analítica: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de 

acordo com as prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer 

requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, 

guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua 

custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a 

manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médico; efetuar análises 

clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se por equipes 

auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; administrar e 

organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos 

pelo Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra 

de medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos 

demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; participar 

nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar tarefas afins.  

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga Horária: 40 horas semanais  

 

Requisitos para investidura: 

a) Idade: no mínimo 18 anos 

b) Instrução: Curso superior completo de Farmácia. 

c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 

gestor municipal. 

 

b) Descrição Analítica: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-

cultural da comunidade. Promover ações de educação para a saúde individual e 

coletiva. Registrar para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Estimular a 

participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de saúde. 

Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família. Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 

políticas que promovam a qualidade de vida. Desenvolver outras atividades 

pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de trabalho: 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e 

trabalho em domingos e feriados.  

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade mínima de 18 anos 

b) Grau de instrução: Ensino Fundamental.   

c) Ser residente no município e na área de atuação. 

 

 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VISITADOR 

 

ATRIBUIÇÕES 

1. Síntese dos deveres:  

Acompanhamento individual das famílias compostas com crianças 

de 0-6 anos e gestantes. Acompanhamento individual das crianças de 0-3 anos no 

seu desenvolvimento motor, psíquico, neurológico. Acompanhamento individual das 

gestantes durante a gestação: orientação do procedimento que devem ser seguidos 

pela gestante mês a mês durante o período de gestação, tais como: amamentação, 

parto, sexualidade na gravidez, vínculo da mãe com a criança, papel da figura 

paterna, desenvolvimento psicológico da família, nutrição, saúde, higiene. 

Acompanhamento grupal das crianças de 03-06 anos no seu desenvolvimento 

motor, psíquico, neurológico, nutrição, saúde, higiene, estímulo a alfabetização. 

Realizar avaliação e relatório permanente das atividades desenvolvidas. 

Encaminhar as pessoas que compõem o público, quando não corresponderem aos 

objetivos propostos pelo programa, aos órgãos da Administração para atendimento. 

Realizar avaliação em grupo das atividades desenvolvidas. Preenchimento de 

formulários para alimentação de banco de dados. Visitação diária das famílias 

selecionadas. Programar as atividades a serem desenvolvidas de acordo com a 

família constante na sua área de atuação. Executar tarefas semelhantes. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

 

Requisitos para preenchimento 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Grau de instrução: ensino fundamental completo 

c) Capacitação comprovada na função 
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TESOUREIRO 

    

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos. 

 

b) Descrição Analítica: Receber e pagar em moeda corrente; receber; guardar e 

entregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando 

contas, efetuar selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e 

demonstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas; 

movimentar fundos; conferir e rubricar livros; informar, dar pareceres e 

encaminhar processos relativos a competência da tesouraria; endossar cheques e 

assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; 

preencher e assinar cheques bancários; emitir boletins diários de tesouraria; 

providenciar e encaminhar documentação necessária para abertura de novas contas 

bancárias sempre que for necessário; movimentar fundos através de programas 

bancários específicos, executar tarefas afins.  

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: 2º grau completo; 

c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por 

ocasião da posse. 
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FISCAL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indústria, 

comércio e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das 

disposições legais compreendidas na competência tributária municipal;  

 

b) Descrição Analítica – Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, 

comércio e transporte coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e 

comunicar irregularidades referentes a propaganda, rede de iluminação pública, 

calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de transito; exercer 

o controle em posto de embarque de táxis; executar sindicâncias para verificação 

das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades, 

demolições de prédio e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais 

nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos 

municipais; orientar os contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar 

contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer 

diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas 

atividades; executar tarefas afins. 

 

NR Lei 595 de 09 de setembro de 2010: FISCALIZAÇÃO RELATIVA AO MEIO 

AMBIENTE: 

 

I – Propor, promover e executar a fiscalização, regulação, controle, gestão, 

proteção e controle da qualidade ambiental e promoção da conservação dos 

ecossistemas, da flora e fauna; 

II – Atuar na administração e no gerenciamento das unidades de conservação, 

recursos hídricos, pesqueiros e florestais; 
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III – Promover a elaboração e a consolidação de planos e programas das atividades 

da área de meio ambiente e realizar levantamentos, pesquisas e estudos básicos 

para subsidiar a tomada de decisão; 

IV – Estimular e difundir tecnologia e informação, educação ambiental e 

mobilização social; 

V – Supervisionar, controlar e avaliar o cumprimento da legislação estadual e 

federal sobre o meio ambiente e recursos hídricos; 

VI – Realizar levantamentos de necessidades de organização da infra-estrutura de 

apoio técnico e administrativo para execução das atividades da sua área de 

atuação; 

VII – Propor e promover a melhoria de processos organizacionais e gerenciais; 

VIII – Aplicar princípios éticos e de relações humanas no trabalho, contribuindo 

para o crescimento profissional da equipe e melhoria dos processos organizacionais.  

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: Período normal de 40 horas semanais  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos. 

b) Instrução: 2° Grau Completo. 

c) Outros: declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por 

ocasião da posse. 
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ELETRICISTA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação 

pública e redes elétricas instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e 

de som. 

b) Descrição Analítica: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas internas 

e externas, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de 

transmissão, inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; 

operar com equipamentos de som, planejar, instalar e retirar alto-falantes e 

microfones; proceder à conservação de aparelhagem eletrônica, realizando 

pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle de 

ponto; fazer enrolamento de bobinas; desmontar , ajustar, limpar e montar 

geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; 

reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de 

painel, acumuladores; executar a bobinagem de motores; fazer e consertar 

instalações elétricas em veículos automotores; executar e consertar redes de 

iluminação dos próprios municipais e de sinalização providenciar o suprimento de 

materiais e peças necessárias à execução dos serviços; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

 

Requisitos para preenchimento 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Grau de instrução: ensino fundamental completo 

c) Capacitação comprovada na função 
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TELEFONISTA-RECEPCIONISTA 

    

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Operar mesas de ligação telefônica, nas repartições 

municipais, atender ao contribuinte, prestar orientações, receber, encaminhar, 

conduzir e despachar expedientes e orientar o público. 

b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos  telefônicos e mesas de ligação, 

efetuar ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas 

internas e externas; receber chamadas urgentes para atendimento em 

ambulâncias, anotando no livro de ocorrência sua origem, hora em que foi 

registrado e demais dados de controle; prestar informações relacionadas com a 

repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação; 

executar serviços de expedição e orientação ao público, pequenos serviços 

datilográficos e de digitação, receber, informar e encaminhar o público aos órgãos 

competentes, orientar e informar o público, bem como solucionar pequenos 

problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de 

público, especialmente em locais de grande afluência, orientar, distribuir e verificar 

tarefas de guarda e limpeza nas repartições; responsabilizar-se pela afixação de 

avisos, ordens da repartição e outros informes ao público; receber e encaminhar  

as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir recados;  

executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

Especial: Sujeito a plantões e atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

b) Instrução: Ensino fundamental. 
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TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - TSB 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar 

procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o 

atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa 

bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e 

polimentos, bochechos com flúor, entre outros;  

b) Descrição Analítica: Realizar procedimentos reversíveis em atividades 

restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista; Cuidar da manutenção e 

conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar e apoiar o 

desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde 

bucal;  

 

Condições de Trabalho: 

Carga horária: 40 horas semanais.  

 

Requisitos para preenchimento do cargo:  

a) Habilitação Funcional: Formação Técnica em Saúde Bucal 

b)  Instrução: Ensino médio completo. 

c)  Idade Mínima: 18 anos 


