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Anistia com até 95% de 
desconto IPTU e demais 
tributos (nos juros e multas)

Locais: Jurídico, NAT e Regional Alphaville

Centenas de pessoas prestigiam a cerimônia de inauguração da unidade escolar, que
funcionará em período integral e terá capacidade para 300 crianças de 1 a 5 anos  - Pág. 3

Evento contará com mais de 2.300 pessoas entre colégios, forças de segurança

e entidades assistenciais do município - Pág. 2

Santana de Parnaíba é destaque no Fórum
sobre Gestão Municipal de Impacto

Organizado pelo Consórcio CIOESTE, evento teve como foco as boas práticas de gestão pública na administração municipal e reuniu dezenas de prefeitos

C
om o objetivo de tratar sobre 
importantes temas relaciona-
dos as políticas públicas dos 
municípios da região, na última 

semana, o CIOESTE (Consórcio Inter-
municipal da Região Oeste) promoveu 
o primeiro Fórum GMI (Gestão Munici-
pal de Impacto) da região. Pág. 03

Moradores da Chácara Solar 
comemoram a inauguração do 

novo colégio João de Barro

Com o tema “Diversas Formas de 
Transformar o Mundo” Prefeitura realiza 

tradicional Desfile Cívico no dia 7/9
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Número 1 em empregabilidade

30/08

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

857 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Auxiliar de limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 100 X Ens. Médio

Auxiliar de logística Polo Tamboré 5 X Ens. Médio

Auxiliar operacional de logística Cajamar 30 Ens. Médio

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Conferente de carga e descarga Fazendinha 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 280 Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque Fazendinha 5 Fundamental

Costureira de máquina reta Fazendinha 5 Fundamental

Costureira em geral Fazendinha 5 Fundamental

Eletricista de Manutenção Industrial Alphaville 2 Ens. Médio

Farmaceutico São Luiz 1 Superior

Fresador cnc Fazendinha 1 Ens. Médio

Funileiro de veículos (reparação) Barueri 1 Ens. Médio

Mecânico eletricista de automóveis Cajamar 2 Fundamental

Montador de Esquadrias Metalicas Jaguari 1 Fundamental

Montador de móveis Centro 3 Fundamental

Nutricionista Fazendinha 1 Superior

Operador de injetora de plástico Sombra do Ipê 2 Ens. Médio

Operador de máquinas fixas, em geral Sombra do Ipê 4 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 250 Ens. Méd/Incomp

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Pazzaiolo Refúgio 1 Ens. Médio

Pazzaiolo Barueri 1 Fundamental

Serralheiro de Alumínio Jaguari 1 Fundamental

Torneiro ferramenteiro Fazendinha 1 Ens. Médio

Vendedor Pracista Fazendinha 4 Ens. Médio

Zelador Polvilho 1 Fundamental
Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego, as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

Com o tema “Diversas Formas de 
Transformar o Mundo” Prefeitura realiza 

tradicional Desfile Cívico no dia 7/9
Evento contará com mais de 2.300 pessoas entre colégios, forças de segurança

e entidades assistenciais do município

Texto: Renato Menezes
Fotos: Acervo Secom

O 
dia 07 de Setembro é 
uma data importante pa-
ra todos os brasileiros, 
pois se trata da indepen-

dência do Brasil. E para come-
morar este dia, a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educação 
irá promover nesta quinta-feira, 
a partir das 09h na Av. Tenente 
Marques na Fazendinha, o tradi-
cional desfile cívico e militar. 

Neste ano os 69 colégios fi-
zeram os preparativos para rea-

lizar o desfile, baseado no tema 
que trata sobre as “Diversas For-
mas de Transformar o Mundo”, 
com o objetivo de passar a men-
sagem que cada cidadão tem a 
responsabilidade de transfor-
mar o mundo em um lugar me-
lhor. Além das escolas, o desfile 
contará também com a presença 
das forças de segurança da cida-
de (GMC, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros), além das entidades 
assistenciais como a Rainha Paz, 
Eprocad, Igreja Adventista, entre 
outros. A Banda Marcial Lyra, fará 

a abertura oficial do evento. Ao to-
do o desfile deste ano contará com 
cerca de 2300 componentes. 

Sobre a Data 
Em 7 de setembro de 1822, 

nas margens do riacho Ipiranga 
em São Paulo, Dom Pedro I pro-
clamou a independência do Bra-
sil com o grito “Independência 
ou morte”, colocando fim aos 
mais de 300 anos da coloniza-
ção portuguesa, proporcionan-
do, a partir desta data, a tão es-
perada autonomia do país.

Imagens da apresentação do Desfile Cívico no ano passado. Evento deste ano
contará com mais de 2300 pessoas

População de Santana de 
Parnaíba conquista sua quarta 

universidade
Depois da UNIP, FATEC e FASP, prefeitura inaugurou, na última semana,

o Pólo da UNIVESP na cidade

Texto: Renato Menezes
Fotos: Sandro Almeida

I
nvestir em educação com o 
objetivo de transformar os jo-
vens de hoje nos profissionais 
de amanhã, deixando-os cada 

vez mais preparados ao merca-
do de trabalho. Com esse obje-
tivo a Prefeitura, por meio da Se-
medes (Secretaria de Emprego, 
Desenvolvimento, Ciência, Tec-
nologia e Inovação), em parceria 
com o Governo do Estado inau-
gurou, na última semana, o Pólo 
da Univesp(Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo).
A cerimônia de inauguração, 

realizada no pólo da unidade es-
colar no Jardim Isaura, contou 
com a presença do prefeito da ci-
dade, da diretora institucional do 
pólo, Marcia Garcia, das autorida-
des da região, além dos estudan-
tes que farão parte da primeira tur-
ma da universidade, que iniciam 
as aulas na próxima semana.

Localizada na rua Verona no 
Jardim Isaura, onde antes era o 
Colégio Adriano Teixeira(que ga-
nhou uma nova unidade em 2015). 

A UNIVESP Santana de Parnaíba 
conta com sala de estudos, sala de 
informática com cerca de 30 com-
putadores, além de duas salas de 
aulas. Toda a infraestrutura da uni-
versidade, que inclui as instalações 
e a parte de tecnologia e internet, 
foi realizada pela prefeitura.

Ao todo são 200 alunos, 50 
por curso, que foram aprovados 
no vestibular realizado em julho, 
para os cursos gratuitos de En-
genharia de Produção, Engenha-
ria de Computação, Licenciatura 
em Matemática e Pedagogia.

Alunos acompanham cerimônia de abertura da UNIVESP realizada na quadra da unidade
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Santana de Parnaíba é destaque no Fórum 
sobre Gestão Municipal de Impacto

Organizado pelo Consórcio CIOESTE, evento teve como foco as boas práticas de gestão pública na administração municipal e reuniu dezenas de prefeitos

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

C
om o objetivo de tratar 
sobre importantes temas 
relacionados as políticas 
públicas dos municípios 

da região, na última semana, o 
CIOESTE (Consórcio Intermunici-
pal da Região Oeste) promoveu o 
primeiro Fórum GMI (Gestão Mu-
nicipal de Impacto) da região.

Realizado no auditório Green 
Valley em Alphaville, o evento teve 
como anfitrião o Prefeito de San-
tana de Parnaíba e contou com a 
presença do vice-governador Mar-
cio França, além dos prefeitos que 
compõe o consórcio, chefes do 
executivo municipal de outras ci-
dades da região metropolitana, re-
presentantes de Córdoba-ARG e 
demais autoridades da região, que 
debateram assuntos ligados a saú-
de, educação, desenvolvimento, 
entre outros, que eram comenta-
dos entre os mesmos, promoven-
do a troca de ideias e soluções pa-
ra as cidades. O evento também 
teve a participação do cientista po-
lítico Luiz Felipe D´Avila, que falou 
sobre os desafios dos municípios 
que fazem parte do eixo metropoli-
tano do Estado.

Na ocasião, foi assinada pe-
los prefeitos que fazem parte do 
consórcio a carta CIOESTE de 
Gestão de Impacto, que estabe-
lece compromisso de conduta e 
transparência, que será encami-
nhada para a ONU (Organização 
das Nações Unidas) sendo esta 
uma iniciativa pioneira, que vi-
sa contribuir para o desenvolvi-
mento dos municípios da região 
e do Estado.

Vice-Governador Marcio França discursa para o público presente no 1º Fórum de Gestão Municipal de Impacto promovido pelo Cioeste

Moradores da Chácara Solar 
comemoram a inauguração do 

novo colégio João de Barro
Centenas de pessoas prestigiam a cerimônia de inauguração da unidade escolar, que

funcionará em período integral e terá capacidade para 300 crianças de 1 a 5 anos

O
s moradores da 
Chácara solar ago-
ra tem um novo 
motivo para come-

morar, pois na última sexta-
-feira (01/09), a prefeitura, 
por meio das Secretarias de 
Educação e Obras, inaugu-
rou o novo colégio munici-

Texto: Cintia Almeida
Fotos: Marcio Koch

pal João de Barro, localizado 
na rua D’Alessandro Carmi-
ne, 222.

Com cerca de 1000m² de 
área construída, o  colégio 
terá capacidade para aten-
der até 300 crianças de um 
a cinco anos de idade.

O local, que foi decora-
do com tema de diversos 
personagens infantis, con-

ta com oito salas de aula, 
sendo dois berçários, ba-
nheiros, sala dos professo-
res, cozinha, sala de dire-
ção, almoxarifado, sala de 
coordenação, refeitório e 
playground. 

Em breve mais dois co-
légios serão inaugurados na 
cidade nos bairros Cidade 
São Pedro e Sítio do Morro.

O colégio foi inaugurado no dia 01/09 e tem capacidade para atender 300 crianças de 1 a 5 anos

“Esse colégio é a 
realização de um sonho 
da comunidade. É um 
colégio plano, com salas 
amplas e que tem um bom 
espaço para as crianças 
se desenvolverem. Agora 
vamos conseguir receber 
mais crianças no colégio.”

Gabriela Cremm - Diretora do Colégio

“O outro colégio não era 
tão bom. Agora, com es-
se novo colégio as nos-
sas crianças têm um local 
com uma boa capacida-
de para recebê-las, pois 
as salas são grandes com 
bastante espaço que con-
tribuirá para o aprendizado 
delas.’’

Maria José – Mãe de aluno

Marcio França
Vice governador do Estado

Luiz Felipe D´Avila
Cientista Político

Igor Soares
Prefeito de Itapevi

Rubens Furlan
Prefeito de Barueri

Rogério Lins
Prefeito de Osasco

“Esse evento é muito importante, 
pois diz respeito a uma das maio-
res regiões do Estado e estamos 
muito animados com os resultados 
deste fórum sobre gestão pública.”

“ Em tempos de crise, medidas de 
impacto são muito importantes, 
pois visam fazer com que os mu-
nicípios voltem a prosperar, ge-
rando renda e emprego.”  

“ Este fórum marca um encontro 
de idéias e opiniões que, tenho 
certeza, servirá como exemplo pa-
ra outras cidades da grande São 
Paulo .” 

“Nosso consórcio vem se des-
tacando no Estado, mostrando a 
união dos municípios, para resol-
vermos os problemas da nossa 
região”  

“O Fórum demonstrou a capacidade 
de articulação das cidades para reso-
lução dos problemas comuns, pois 
essa troca de experiências, resultará 
em benefícios para a região.” 

Prefeitura promove abertura da 
Via Parque e melhora o trânsito na 

região de Alphaville
Com luminárias de led e readequação das vias de acesso, obra de mobilidade

urbana beneficia moradores de Santana de Parnaíba e Barueri

N
a última semana, a pre-
feitura realizou a abertu-
ra oficial da Via Parque. 
O evento contou com a 

presença de diversas autoridades 
dos municípios de Santana de 
Parnaíba e Barueri, além dos mo-
radores da região de Alphaville. 

  A Via Parque é uma im-
portante avenida que faz a liga-
ção entre Santana de Parnaíba 

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Marcio Koch

à Barueri e facilita o acesso a 
Rodovia Castelo Branco por Al-
phaville. A obra faz parte do pa-
cote do projeto do maior pla-
no de mobilidade urbana da 
região, que atualmente conta 
com mais de 130 km de vias 
asfaltadas e recapeadas.

A liberação da via redu-
ziu o trânsito na região, me-
lhorando a circulação dos ve-
ículos, que passam pelo local 
diariamente. 

Na caso da iluminação 
pública, a prefeitura fez a ins-
talação de dezenas de postes 
com 71 luminárias de LED, 
proporcionando melhor visi-
bilidade e segurança aos mo-
toristas e pedestres no local. 
As luminárias de LED conso-
mem 75% menos de energia 
e tem via útil de até dez anos, 
gerando sustentabilidade e 
uma economia significativa 
para o município. 

A Via Parque conta com luminárias de LED que proporcionam melhor visibilidade aos motoristas

“É de suma importância a realização dessa obra, já 
que antes era um sufoco chegar à Castelo Branco, 
mas a partir de agora esse acesso será muito mais 

simples e sem  nenhum congestionamento.”

Aliceo Crivelari Presidente da SIA

“Moro aqui no bairro há 31 anos e uma obra como 
essa é esperada há muito tempo. Agora com esse 

acesso facilitará a vida de todos, pois é um benefício 
para todos que moram e passam por aqui.” 

Júlio Lima morador do Residencial 12  
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COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 092/17 – Proc. Adm. nº 387/17
Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATE-
RIAL MÉDICO HOSPITALAR DE RESGATE em atendimento à Secretaria Municipal de 
Saúde.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresenta-
das no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu o seguinte jul-
gamento:  Empresa: PONTUAL COMERCIAL EIRELI - amostras APROVADAS para os 
ITENS: 01, 02 e 03; Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - amostras APROVADAS para os ITENS: 04, 08, 11, 12, 13 e 14; 
Empresa: CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME - amostras APROVADAS para os ITENS: 
05 e 07; Empresa: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP 
- amostras APROVADAS para os ITENS: 06 e 15; Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
- amostras APROVADAS para os ITENS: 09 e 10 e Empresa: ORIZZON COMERCIAL EI-
RELI - ME - amostras APROVADAS para os ITENS: 16, 17, 18 e 19. Na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra em favor das seguintes empresas:  Empresa: 
PONTUAL COMERCIAL EIRELI - para os ITENS: 01, 02 e 03; Empresa: QUALITY MEDI-
CAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - para os ITENS: 04, 08, 
11, 12, 13 e 14; Empresa: CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME - para os ITENS: 05 e 07; 
Empresa: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP - para os 
ITENS: 06 e 15; Empresa: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - para os ITENS: 09 e 10 e Empresa: 
ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME - para os ITENS: 16, 17, 18 e 19.  
 

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 093/17 – Proc. Adm. nº 293/17

Objeto: Implantação de Registro de Preços para aquisição de UNIFORMES PARA FUN-
CIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PAM SANTA E UPA  em atendimento à Secreta-
ria Municipal de Saúde. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação 
às amostras apresentadas no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Saúde, pro-
moveu o seguinte julgamento:
Empresa: IDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - amostras 
APROVADAS para os ITENS: 01, 02, 17, 27, 28, 29 e 34
Empresa: CAMILA REGINA MELCHIADES LTDA - amostras APROVADAS para os ITENS: 
03, 04, 05, 06, 07, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI 
FAZIO CONFECÇÃO COMÉCIO - ME - amostras APROVADAS para os ITENS: 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 e 16 Empresa: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - amostras APROVA-
DAS para o ITEM: 33 Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra em fa-
vor das seguintes empresas: IDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA para os ITENS: 01, 02, 17, 27, 28, 29 e 34 Empresa: CAMILA REGINA MELCHIA-
DES LTDA para os ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Empre-
sa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO COMÉCIO - ME para os ITENS: 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 Empresa: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI para o ITEM: 33 
 

  Santana de Parnaíba, 25 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 096/17 – Proc. Adm. n.º 0673/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSU-
MO E PERMANENTE para utilização na infraestrutura de REDE LÓGICA e TELEFONIA nas 
Secretarias, Coordenadorias e Administrações Regionais, bem como Órgãos Federais e 
Estaduais conveniados a esse Município.  O município de Santana de Parnaíba faz saber 
que, o prazo para interposição de recurso quanto à análise por parte da SMTI quanto às 
amostras e documentos técnicos, publicada em 11/08/17, transcorreu in albis.  Exposto 
isso, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa NET TELECOM IN-
FORMÁTICA LTDA para os Lotes 01, 02 e 04, e a favor da empresa TELSYS INFORMÁ-
TICA LTDA - EPP para o Lote 03.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 - PROPOSTAS
Tomada de Preços N.º 007/2017 – Proc. Adm. Nº 0684/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ÁLVARO RIBEIRO, sito à 
rua Coronel Raimundo, 90 – Centro -Santana de Parnaíba/SP.  A Comissão Permanen-
te de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que, jul-
gou CLASSIFICADAS as propostas aporesentadas, da seguinte forma: TPD ENGENHARIA 
LTDA EPP – R$ 402.608,81, CONSTRUTORA MAXFOX LTDA – R$ 432.799,22, CONS-
TRUTORA CASTRO E FILHO LTDA - ME – R$ 442.162,87, PARC PROJETOS E CONS-
TRUÇÃO CIVIL EIRELI ME – R$ 452.957,69, REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA – R$ 474.012,15, CONSTRUTORA LETTIERI CORDADO LTDA – R$ 475.788,60, 
CONSTRUALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI – R$ 499.445,56 E VG AÇOS MATERIAIS PA-
RA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – R$ 503.186,70. Fica desde já, aberto prazo para even-
tuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 
8666/93.

Santana de Parnaíba, 30 de agosto de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

---------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 - PROPOSTAS
Tomada de Preços N.º 008/2017 – Proc. Adm. Nº 0685/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a AM-
PLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO COLINAS DO ANHANGUERA, sito à rua 
Osvaldo Goeldi, 334 – Colinas do Anhanguera - Santana de Parnaíba/SP.  A Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber 
que, julgou CLASSIFICADAS as propostas aporesentadas, da seguinte forma: TPD ENGE-
NHARIA LTDA EPP – R$ 426.601,41, VG AÇOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
– EPP – R$ 427.378,78, CONSTRUTORA CASTRO E FILHO LTDA - ME – R$ 449.769,59, 
CONSTRUTORA MAXFOX LTDA – R$ 449.899,36, PARC PROJETOS E CONSTRUÇÃO CI-
VIL EIRELI ME – R$ 455.603,07, VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI – R$ 484.730,54, 
CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA – EPP – R$ 486.875,54, CONSTRUTORA LETTIERI 
CORDADO LTDA – R$ 494.907,86, REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – 
R$ 519.887,61 E CONSTRUALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI – R$ 527997,60. Fica desde 
já, aberto prazo para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no ar-

tigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.
Santana de Parnaíba, 30 de agosto de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

---------------------------------------------
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 118/2017 – Proc. Adm. nº. 0773/2017
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de MANUTENÇÃO, com for-
necimento de peças e mão de obra, no sistema de REFRIGERAÇÃO da nova ala do Hospi-
tal Santa Ana.  O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em vista o recebi-
mento do memorando nº 3.775/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, informando que 
o objeto do certame supra será requisitado em conjunto com os serviços de manutenção 
de ar condicionado do centro cirúrgico, devido à similaridade dos objetos, enquanto so-
licita a revogação deste certame. Tomando isso como prerrogativa, além da supremacia 
da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios 
tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei nº 8.666/93, de-
cido por REVOGAR o certame acima identificado, informando que, em tempo, será publi-
cado novo processo com a junção do serviço que seria aqui licitado, com as devidas re-
tificações.   Fica, desde já, aberto o prazo legal para eventuais interposições de recursos 
e assegurado aos licitantes vistas dos autos e direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

---------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 099/17 – Proc. Adm. nº. 0523/17
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de CAMARA PARA ARMAZENAMEN-
TO DE VACINA VERTICAL (CAPACIDADE 98.000 DOSES). Tendo em vista a suspensão 
do edital publicada em 20/07/17, e a solicitação de alteração do objeto conforme memo-
rando recebido da Secretaria Municipal de Saúde, RETIFICA-SE o instrumento convoca-
tório reabrindo-se os prazos legais.
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
31/08/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 14/09/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 133/2017 – Proc. Adm. nº. 836/2017
Objeto: Registro de preços para aquisição de INSUMOS E UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, para serem utilizados por diversas Secre-
tarias deste Município, pelo período de 12 meses. Do Edital: O edital completo poderá ser 
consultado e/ou obtido a partir do dia 31/08/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana 
de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços 
para sua empresa.
Data de Abertura: 13/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 134/2017 – Proc. Adm. n.º 0845/2017
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de REPELENTE DE INSETOS pa-
ra distribuição aos beneficiados com o programa “Bebê Passo a Passo”.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 15/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 135/2017 – Proc. Adm. n.º 0846/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de especialida-
de médica de ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA de urgência e emergência incluindo os 
profissionais devidamente habilitados, além do fornecimento de todos os insumos per-
tinentes. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
01/09/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa. Data de Abertura: 
15/09/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------  
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 136/2017 – Proc. Adm. n.º 0847/2017
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de confecção e fornecimento par-
celado de MATERIAIS GRÁFICOS, em atendimento a todas as secretarias municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 18/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de agosto de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N.º 010/2017 – Proc. Adm. Nº 827/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
para CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  REFÚGIO DOS BANDEIRANTES, 
sito à Avenida Ouro Branco, s/n – Refúgio dos Bandeirantes -  Santana de Parnaíba – S.P. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 28/08/17, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.san-
tanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 14/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA 

 
Agosto é mês de aniversário do contrato de PLANO DE SAÚDE com a GREENLINE. Foi 
prorrogado o período de credenciamento SEM CARÊNCIA para TODOS OS SERVIDORES 
(efetivos e comissionados) até 20 de Setembro.  

 Confira a nova tabela: 

Green 51 Green 201

Faixa Etária Vr. Por faixa Faixa Etária Vr. Por faixa

0-18  R$ 88,50 0-18  R$ 119,47

19-23  R$ 110,64 19-23  R$ 149,40

24-28  R$ 127,24 24-28  R$ 171,78 

29-33  R$ 139,97 29-33  R$ 188,98

34-38  R$ 153,99 34-38  R$ 207,88

39-43  R$ 168,20 39-43  R$ 227,06

44-48 R$ 207,37 44-48 R$ 279,95

49-53  R$ 227,01 49-53  R$ 306,47

54-58  R$ 246,07 54-58  R$ 332,19 

59 acima R$ 356,67 59 acima R$ 481,51
 

 
A diretoria da Parnaíba-Prev solicita maiores credenciamentos à Greenline e mantém-se 
à disposição do(a) associado(a) para informações, reclamações e sugestões quanto aos 
atendimentos administrativos e médicos da Greenline. 

 
Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2017. 

 
Maria de Fátima Pereira

Diretora Presidente 

Ofício n.º 249/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 

Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017. 
 

Prezado Senhor Anderson da Silva Borges: 
 

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamen-
to Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Pro-
cesso Administrativo nº 008/2017. 

 
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e conside-

ração. 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------------------------------

Ofício n.º 250/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 

Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017. 
 

Prezado Senhor Anderson da Silva Borges: 
 

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamento 
Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Proces-
so Administrativo nº 002/2017. 

 Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

--------------------------------------------- 
Ofício n.º 253/2017 – C.P.P. – SMNJ 

 
Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017. 

 
Prezado Senhor Bruno Henrique Oliveira de Almeida: 

 
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamento 
Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Proces-
so Administrativo nº 013/2017. 

 Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

--------------------------------------------- 
CITAÇÃO 

SIMARA SANTOS GODOY: 
 

Fica Vossa Senhoria CITADA a comparecer perante à Comissão Permanente Processan-
te da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, 
Centro, Santana de Parnaíba/SP, às 15:00h do dia 06 de setembro do corrente, para sua 
oitiva, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 030/2017, instaurado contra V. Sª. 
por ABANDONO DE EMPREGO. 

 Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017. 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante 

--------------------------------------------- 
Ofício n.º 254/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 
Prezado Senhor Gilton Darlei Alves Xavier: 

 
Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apre-

sentação de Alegações Finais no Processo Administrativo n.º 057/2016, que será de 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação deste. 

 Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017. 

  
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão Permanente Processante 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 04/2017

Médico Reumatologista
Classificação Nome RG Especialização Mestrado Doutorado Nascimento Total

1° Sylvana Maria Gonzaga Braga Aguiar 2.419.175/SSP-RJ 20 01/05/1954 20

2° Juliana da Silva Bemfeito de Moraes 36.280.496-5/SSP-SP 10 11/09/1984 10

3° Melissa Nobrega Vasques de Freitas 44.867.550-X/SSP-SP 10 16/09/1989 10

Médico Ultrassonografista
Classificação Nome RG Especialização Mestrado Doutorado Nascimento Total

1° Pedro Tavares Mantovan Moreira 33.392.302-9/SSP-SP 20 20/12/1986 20

2° Núbia Maria Correa dos Santos 62.419.865-0/SSP-SP 10 03/06/1961 10

3° Priscila Maria Dutra Garcia Reginato 28.241.491-5/SSP-SP 10 03/05/1982 10

4° Sibelius Walfrido Dorazio Souza 2.010.454/SSP-ES 02/02/1984

5° Juliana Camerim de Sousa 47.070.254-0/SSP-SP 02/06/1986

6° Mariana Almeida Abrantes Pizani 44.970.085-9/SSP-SP 05/06/1989
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 CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apre-
sentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na 
Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos do-
cumentos enumerados no edital supracitado. Concurso Público 001/2013 Nutricionis-
ta: 018- Michele Rodrigues de AraujoRG/SP-34.822.038-8. Concurso Público 002/2013 
Enfermeiro: 113- Leila dos Santos-RG/SP-25.122.278-0; 114- Soraya Miske Pachito-
-RG/SP-34.579.118-6. Cirurgião Dentista: 027- Leonardo Tribis-RG/SP-35.336.643-
2; 028- Mariana Paula M. de Magalhães-RG/SP-35.438.844-7. Médico Veterinário: 
015- André Paiola-RG/SP-33.123.501-8. Médico com Especialização em Infectologia: 
004- Fernanda Mônaco da Silva Lins Coelho-RG/SP-44.665.031-6. Concurso Público 
001/2014 Técnico Tributário: 007- Luzinete Gonçalves Oliveira-RG/SP39.877.673-8. 
PEB I (Educação Infantil): 098- Edineusa Aparecida Apolinário LuzRG/SP-13.730.760-
3. Concurso Público 001/2015 Agente de Limpeza Pública: 001- Juliana Chumski 
Costa-RG/SP-46.147.380-X. Coveiro: 005- Chirlei Petinari Gouvea Pinheiro-RG/SP-
27.478.500-6. Professor Adjunto: 109- Joelma Paula do Carmo-RG/SP-47.317.572-1; 
110- Marcos Robert Cruz Teixeira-RG/SP30.794.704-X. Médico: 033- Tassiana Rodri-

gues dos Santos Galvão-RG/SP42.773.365-0. Concurso Público 002/2016 Agente de 
Serviços de Alimentação: 088- Angela dos Santos Morais-RG/SP-22.723.236-7; 089- 
Fabiola Grigorio Campos-RG/SP-40.661.077-0; 090- Valquiria de Oliveira Campos-RG/
SP25.121.847-8. Técnico de Enfermagem: 029- Marilana Souza Madureira DiasRG/SP-
49.076.663-8; 030- Vania Ferreira Acioli-RG/SP-58.272.789-3; 031- Rosenilda Henri-
que-RG/SP-36.179.814-3. 
 

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apre-
sentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Se-
cretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos do-
cumentos enumerados no edital supracitado. Processo Seletivo 005/2015 Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil: 123- Diego Moura da Silva-RG/SP-43.536.026-7; 124- Bruno 
Tadeu Prado-RG/SP-49.384.7601; 125- Nara Júnia da Silva Xavier-RG/SP-39.764.779-
7; 126- Juliana da Silva Candido-RG/SP-43.727.847-5; 127- Keila Maura Del Boni-
-RG/SP-42.440.090-X; 128- Larissa Caroline Sampaio Andrade-RG/SP-36.782.951-4; 
129- Helen Souza Silva-RG/SP-39.917.364-X; 130- Susanne Monteiro Lemos-RG/SP-
24.920.838-6; 131- Luzimery Bezerra Santana-RG/SP-41.046.931-2; 132- Alcione Ribei-
ro da Silva-RG/SP-39.335.046-0; 133- Jeferson Patussi da Silva-RG/SP-42.926.353-3; 
134- Lucimar Coimbra Yosidaki-RG/SP-66.580.079; 135- Sandra Cristina Alves da Silva-

-RG/SP-28.411.025-5; 136- Juliana Aparecida Silva Souza-RG/SP41.584.948-2; 137- 
Milca Maria de Brito Campos-RG/MG-17.673.611; 138- Rosane Guedes da Silva-RG/
SP-47.427.343-X; 139- Keille Barbosa de Oliveira-RG/SP35.795.420-8; 140- Fernanda 
Gomes Vida-RG/SP-42.494.657-9; 141- Marina Lilian Pereira Alves-RG/SP-30.793.633-
8; 142- Lulyani Karyni Labliuk Vieira GonçalvesRG/SP-48.526.357-9; 143- Cilene dos 
Santos Oseliero-RG/SP-16.643.554-5; 144- Maria Cristina da Silva-RG/SP-25.925.651-
1. PEB II (Física): 002- Fabio Alexandre de Freitas Pessuto-RG/SP-22.524.520-6. 
 

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresen-
tarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secre-
taria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documen-
tos enumerados no edital supracitado. Processo Seletivo 004/2016 Agente de Serviços 
de Alimentação: 007- Juliana Chumski Costa-RG/SP-46.147.380-X. Técnico de Enfer-
magem: 008- Antonio Carlos Xavier-RG/SP-9486358. PEB II (Educação Física): 012- 
Patricia Machado da Silva-RG/SP-6062698094. Psicólogo: 003- Erica Lais Tanaka-RG/
SP33.651.090-1. 
 

Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL - Antonio Marcos Batista 
Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no exercício de suas  atribuições legais, torna público para conhecimento 
de todos os interessados que, hei por bem efetuar a ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO FINAL o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, vinculado ao Processo Administrativo nº 
057/2017 cujo OBJETO é a  contratação de empresa especializada para forne-
cimento futuro e parcelado de Materiais de Escritório e Expediente para a Câma-
ra Municipal de Santana de Parnaíba, conforme descrito no anexo I do edital, a 
empresa LC COMERCIAL EIRELI EPP,  CNPJ/MF nº: 27.106.398/0001-00 clas-
sificada em 3ºlugar, respectivamente aos itens 47 e 49 do Termo de Referência 
Anexo I do Edital, nos quais sagrou-se vencedora, após a realização da análise 
de suas amostras finalizada em 30/08/2017, conforme convocação publicada 
no D.O.E. do dia 24 de agosto de 2017, no site da Câmara e no Diário Oficial do 
Município de Santana de Parnaíba publicada em 26/08/2017, e de acordo com 
a relação a seguir: Itens: 47 Preço Unitário R$0,98, Qtde. 2500 U, Valor Total 
R$ 2.450,00 e 49, Preço Unitário R$ 0,95, Qtde. 750 U, Valor Total: R$ 712,50. 
Sendo que os itens 01, 06, 18, 57 e 63 restaram “fracassados” pelol Pregoeiro 
devidamente fundamentado em ata. Santana de Parnaíba, 31 de Agosto de 2017.
ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA.PRESIDENTE 
 
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ref.:  Pregão Presencial Registro de Preços n.º 005/2017-Processo Adminis-
trativo nº 057/2017-Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA-
RA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
E EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA/
SP, CONFORME DESCRITO NO ANEXO  I. A Câmara Municipal de Santana de 
Parnaíba torna público que, acolhidos os despachos do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio constantes nos autos do processo administrativo em referência que FICA 
CONVOCADA para assinatura da ata de registro de preços respectivas aos itens 
dos quais sagrou-se vencedora após renegociação, a empresa:  LC Comercial  

CNPJ/MF nº: 27.106.398/0001-00,  referente ao ITENS 47 E 49, do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital, referente ao Itens: 47 Preço Unitário R$0,98, Qtde. 
2500 U, Valor Total R$ 2.450,00 e 49, Preço Unitário R$ 0,95, Qtde. 750 U, Valor 
Total: R$ 712,50. A Ata estará disponível para assinatura na Divisão de Compras, 
Licitações e Contratos sito à Rua Porto Rico, nº 231 – Jd. São Luís –  Município 
de Santana de Parnaíba – Estado de São Paulo no prazo de até 3(três) dias úteis 
a partir esta publicação. Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2017. ANTONIO 
MARCOS BATISTA PEREIRA.Presidente 

---------------------------------------------
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2.017
Processo Administrativo Nº. 064/ 2.017-  A Câmara Municipal de Santana de Par-
naíba, sediada na Rua Porto Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba 
/ SP - CEP 06502-355, na cidade de Santana de Parnaíba -SP, por intermédio de 
sua Comissão Permanente de Licitações, torna público a quem possa interessar 
que, por requisição da Presidência desta Casa Legislativa, encontra-se aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017, do tipo Menor Preço, 
por item, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para forne-
cimento de materiais do gênero suprimentos de informática, com fornecimentos 
parcelados de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Santana de 
Parnaíba, conforme as condições e as especificações estabelecidas no Edital e 
em seu Anexo I – Memorial Descritivo e Quantitativo. A retirada do edital deverá 
ser realizada na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, no 
endereço acima, no horário comercial em dias úteis, a partir do dia 05/09/2017 
até o dia 19/09/2017, ou consultado/obtido no site oficial da Câmara Municipal 
de Santana de Parnaíba –SP no endereço http://www.camarasantanadeparnaiba.
sp.gov.br no link “Licitações” onde ficará disponível para download do arquivo 
pelos interessados, ou ainda solicitado por correio eletrônico(email) junto à Co-
missão Permanente de Licitações no endereço eletrônico: www.licitacoes@ca-
marasantanadeparnaiba.sp.gov.br.  Data de Abertura das Propostas: 20/09/2017 
às 09h15min (horário de Brasília/DF). Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 
2.017. ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA-PRESIDENTE DA CÂMARA. 

DECRETO  Nº  4.024,  DE  28  DE  AGOSTO  DE  2017

(Regulamenta as atividades exercidas pelos ocupantes de cargo de pro-
vimento efetivo, no âmbito da Administração Municipal e revoga o De-
creto nº 3.302/11). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e considerando o disposto no Parágrafo único, 
do artigo 6º, da Lei Municipal nº 3.117, de 25 de maio de 2011, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. As atividades exercidas pelos ocupantes de cargos de provimen-

to efetivo são aquelas constantes no Anexo Único deste Decreto. 
 
Art. 2º. A descrição  específica  do  conjunto  de  tarefas  e responsabi-

lidades cometidas ao servidor público estão descritas no Anexo, juntamente com 
as exigências previstas e as respectivas cargas horárias para os cargos. 

 
Art. 3º.  Revoga-se o Decreto nº 3.302, de 25 de maio de 2011. 
 
Art. 4º.  Este  Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2017. 

  
 ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
  

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.  
 

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO 
 

1 - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades de limpeza e conservação de praças, jardins, logradou-
ros e banheiros públicos, mantendo-os em condições de uso e reabastecendo-
-os, conforme o caso, com materiais e produtos essenciais para o seu perfeito 
funcionamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Efetua a limpeza de praças, jardins, logradouros e banheiros públicos; Reabaste-
ce com papel higiênico, toalhas de papel, sabonetes e outros produtos necessá-
rios para manutenção das condições de uso; Executar a manutenção das praças, 
varrendo e recolhendo os lixos; Manter as plantas sempre regadas; Zelar pelos 
bens patrimoniais, como os bancos e outras ornamentações que houver; Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua 
área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de preparação e distribuição de refeições seguindo orienta-
ções e procedimentos normativos de nutrição e higiene, a fim de atender às exi-
gências de cardápios estipulados pelo nutricionista responsável.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Requisita gêneros alimentícios ao almoxarifado, anotando quantidades e especi-
ficações dos itens; Controla estoque, a data de validade e zela pela qualidade e o 
armazenamento adequado dos produtos alimentícios; Seleciona os alimentos pa-
ra preparar as refeições, conforme cardápio orientado;  Prepara refeições por pro-
cedimentos da área de atuação (tempero, cocção); Distribui, orienta e acompa-
nha as atividades dos auxiliares de cozinha; Monitora os alimentos prontos para 
a distribuição; Zela pela conservação, limpeza e higiene de materiais, utensílios, 
equipamentos e instalações da cozinha, a fim de mantê-los em condições ade-
quadas de utilização; Acompanha o funcionamento dos equipamentos sob sua 
responsabilidade, solicitando a manutenção, quando necessária, visando mantê-
-los em condições adequadas de uso. Executa outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa serviços de limpeza interna e externa das instalações prediais, manten-
do as condições de higiene e conservação, executa serviços de copa e cozinha.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa serviços rotineiros de limpeza em geral, copa e cozinha; Mantém a higie-
ne e conservação dos ambientes; Realiza a limpeza e manutenção dos banheiros; 
Recolhe o lixo das salas em geral, recolhendo em sacos plásticos e depositando 
nas lixeiras; Controla e providencia materiais de consumo para a manutenção da 
dispensa; Cuida das plantas ornamentais das dependências, regando-as e remo-
vendo as folhas danificadas; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades de transporte, carga e descarga de materiais, ferramen-
tas e utensílios, realiza montagem e manutenção de palcos, cenários e afins pa-
ra eventos, em áreas internas e externas, bem como conservação e manutenção 
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de moveis e imóveis, máquinas e equipamentos, utilizando-se de força braçal.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve atividades de transporte; Realiza carga e descarga de materiais em 
geral, utensílios e ferramentas; Realiza montagem de palcos, cenários e afins pa-
ra eventos; Promove a manutenção e conservação de móveis, imóveis, máquinas 
e equipamentos, utilizando-se de  força braçal; Atua na preparação de massas, 
concretos e asfalto; Executa construção e reparos em alvenaria e pintura; Auxilia 
de forma geral os profissionais das áreas de obras, elétrica, marcenaria e servi-
ços afins.  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

BUERISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades operacionais de limpeza de galerias de águas pluviais, caixas 
de inspeção e ramais de esgoto (bueiros).
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realizam a limpeza e manutenção de vias, galerias de águas pluviais, caixas de 
inspeção e ramais de esgoto; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade associada à sua área de atuação.  
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

COVEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades relacionadas à preparação e à execução de sepultamen-
tos, bem como à manutenção dos cemitérios.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Procede a construção, preparação e manutenção de sepulturas, revestindo a co-
va; Efetua o recebimento e acompanhamento dos sepultamentos, desde a porta 
da necrópole até a sepultura, responsabilizando-se pela indicação do local onde 
o mesmo ocorrerá;  Executa sepultamentos, exumações e a remoções de ossos 
quando determinado;  Procede a manutenção, limpeza e conservação dos jazigos 
e dos cemitérios;  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de comple-
xidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

LAVADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de lavagem e limpeza de veículos, máquinas e equipamentos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Efetua a lavagem, secagem  e limpeza interna e externa de veículos, removendo 
o pó e outros detritos do interior do veículo. Utiliza-se de máquinas pneumáticas, 
aspiradores de pó, escovas, mangueiras ou bombas de água e materias simila-
res; Suspende o veículo operando os comandos de elevador hidráulico ou pneu-
mático para a limpeza inferior do veículo; Realiza aplicação de produtos, higieni-
zação e polimento dos veículos; Controla e solicita os materiais de limpeza para 
a manutenção da dispensa; Zela pela limpeza e conservação das instalações e do 
local de lavagem dos veículos;  Realiza a limpeza e conservação das máquinas e 
equipamentos; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexi-
dade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de manutenção preventiva, corretiva e modificações em ge-
ral, conforme procedimentos e normas estabelecidas para a sua área de atuação 
e especialidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Quando na função de Eletricista:
Executa a montagem e preparação das instalações de baixa e alta tensão; Realiza 
estudos do trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especifica-
ções e outras informações que forem necessárias; Executa a fixação dos quadros 
de distribuição, caixas de fusíveis; Realiza a ligação dos fios à fonte fornecedora 
de energia; Realiza testes nas instalações, circuitos, fazendo funcionar em situa-
ções reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão; Realiza a instalação e ma-
nutenção de ornamentação de ruas, festas, desfiles e outras solenidades; Executa 
a montagem de luminárias e aparelhos de som; Promove a instalação, reparos e 
substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores; Utiliza aparelhos 
de comparação e verificação, elétricos ou eletrônicos, que detecte partes ou pe-
ças com defeitos; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de comple-
xidade associada à sua área de atuação.
Quando na função de Encanador:
Executa montagem, ajustes, reparos de encanamentos, tubulações, outros con-
dutos e acessórios; Realiza estudos sobre o trabalho a ser realizado, analisan-
do desenhos, esquemas, especificações e outras informações necessárias para 
programar o roteiro e operações; Realiza a marcação dos pontos de colocação 
das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo; Exe-
cuta o corte, rosqueamento, curvatura e união de tubos, posicionando-os base-
ado no projeto elaborado; Realiza a instalação das louças sanitárias, condutores, 
caixas d’água, chuveiros elétricos e outras partes componentes das instalações; 
Elabora o orçamento de material hidráulico, baseado nos projetos e obras; Exe-
cuta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua 
área de atuação.
Quando na função de Pedreiro:
Executa serviços de alvenaria em construção civil, desde a abertura do alicerce 

até os serviços de acabamento; Realização a verificação das características da 
obra, executando os trabalhos de alvenaria e os assentamentos de tijolos, blocos 
e materiais afins. Executa a construção de alicerces, empregando pedras ou ci-
mento, formando as bases das paredes, muros e construções similares; Assen-
ta tijolos, blocos e pedras, colocando-os em fileiras horizontais ou seguindo de-
senhos e formas indicadas e unindo-os com argamassa para levantar paredes, 
vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; Reboca as 
estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia, para 
receber outros tipos de revestimentos; Aplica camadas de cimentos ou assen-
tamento de ladrilhos ou material similar para revestir pisos e paredes; Realiza a 
construção de bases de concreto ou materiais afins, para possibilitar a instalação 
de máquinas; Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
similares; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
Quando na função de Pintor:
Prepara e pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, 
raspando, lixando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta, 
protegendo e decorando; 
Realiza trabalhos de manutenção e conservação, observando o estado da super-
fície para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; Prepara o 
material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e 
secantes; Participa da execução de desenhos e perspectivas em obras públicas, 
observando posições, medidas e estado de estrutura, determinando as necessi-
dades de material e andaimes; Zela pela conservação de todos os materiais de 
pintura, acondicionando-os em local apropriado; Executa outras tarefas de mes-
ma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
Quando na função de Serralheiro:
Realiza tarefas de modelar, confeccionar e reformar estruturas de ferro; Utiliza 
ferramentas manuais comuns e especiais, como mandris, gabaritos, máquinas 
operatrizes, instrumentos de medição de traçado e de controle; Executa a fabri-
cação de esquadrias, portas, grades e peças similares; Aplica nas peças quando 
necessário o processo eletroquímico de anodização para evitar a corrosão; Rea-
liza a instalação das ferragens que serão soldadas ou colocadas em buchas, rea-
lizando ajustes finais necessários na montagem da peça;   Executa outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

OFICIAL DE MARCENARIA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Confecciona, restaura e realiza o acabamento de móveis e outros objetos de ma-
deira ou assemelhados.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Confecciona, repara e realiza o acabamento de móveis de madeira, revestidos 
com folhas de madeira, fórmica, metal ou outro material; Analisa desenhos, es-
boços e as especificações técnicas constantes, determinando o material a ser 
utilizado na confecção ou reparação dos móveis e outras peças de madeira a 
serem construídas; Executa a traçagem de riscos e a marcação de pontos sobre 
a madeira a ser trabalhada, obedecendo as formas e dimensões constantes dos 
desenhos e croquis para orientar o corte e entalhes; Realiza os encaixes neces-
sários nas partes trabalhadas, utilizando instrumentos adequados, preparandoas 
para a montagem da peça ou do móvel; Fixa ferragens como dobradiças, puxado-
res e outros, nas peças e móveis montados, conforme os locais indicados, possi-
bilitando o manuseio e dando acabamento; Executa a pintura, enverniza ou ence-
ra as peças e os móveis confeccionados, utilizando bonecas de algodão, pincéis 
e outros materiais, atendendo a estética do trabalho; Executa outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

OPERADOR DE MÁQUINAS  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Opera máquinas da construção civil, tratores e reboques, para escavar, nivelar, 
aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar ca-
peamento de asfalto nas vias públicas, realiza carregamento e descarregamento 
de materiais, roçadas de terrenos, preparo de terra e desobstrução de vias pú-
blicas.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Opera máquinas da construção civil, tratores e reboques, para escavar, nivelar, 
aplainar e compactar terra e materiais similares; Realiza o preparo de concreto e 
coloca capeamento de asfalto nas vias públicas; Realiza o carregamento e des-
carregamento de materiais; Executa roçadas de terrenos e preparo de terra e de-
sobstrução de vias púbicas, Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Alfabetizado e CNH “C”
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PODADOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de podas e cortes de árvores obedecendo as normas regula-
mentares e quando necessário com acompanhamento da secretaria responsável.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa atividades de podas e cortes de árvores obedecendo as normas regu-
lamentares; Realiza a manutenção de Parques e áreas residenciais; Conhece e 
identifica as características especiais de árvores e equipamentos; Trabalha com 
uma variedade de equipamentos, que pode incluir motosserras, podadores polo, 
blocos de cordas e selas para escaladas, serras manuais e picadores ou tritura-
dores;  Realiza procedimentos de segurança durante o trabalho; Quando neces-
sário receberá acompanhamento da Secretaria Municipal de Planejamento Ur-
bano e Meio Ambiente; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO

Cidade Bi-Campeã de atletismo nos Jogos Regionais 2017

As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 
 
2 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde através de 
visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios 
e na comunidade, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através 
de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicí-
lios e na comunidade, sob supervisão; Realiza o cadastramento das famílias; atu-
alizando as fichas de cadastramento dos componentes das famílias;  Participa na 
realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico 
da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, 
na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização 
do mapeamento da sua área de abrangência; Realiza o acompanhamento das mi-
cro-áreas de risco; Participa da programação das visitas domiciliares, elevando a 
sua freqüência nos domicílios que apresentam situações de maior risco e/ou vul-
nerabilidade; Acompanha o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; Execu-
ta ações de vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação 
de risco; Identifica, monitorar e encaminhar gestantes às Unidades de Saúde de 
referência; Promove a imunização de rotina de crianças e gestantes; Orienta as 
pessoas, famílias e outros grupos sociais do seu micro-território sobre as ações 
desenvolvidas pelo Sistema de Saúde, pela Unidade Básica e sua equipe de re-
ferência, quanto a fluxos, protocolos, normas e rotinas; Conhece e manusear o 
sistema de informação local, contribuir para o seu funcionamento adequado, ali-
mentando-o com os dados pertinentes ao seu trabalho; Participa do planejamen-
to, execução e avaliação de ações da sua equipe de referência e da sua Unidade 
de Saúde; Estimula a participação comunitária para ações que visem a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade; Maneja o prontuário familiar com sigilo e 
ética profissional, para coletar dados necessários ao seu trabalho e realiza ano-
tações necessárias à integração do seu trabalho com o dos outros membros da 
equipe. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade as-
sociada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Fundamental Completo e residir dentro da área de abrangência.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Exerce atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervi-
são da unidade de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promo-
ção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas; Pesquisa e coleta vetores causadores de infecções e infestações; Re-
aliza vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores causadores de 
infecções e infestações; Remove e/ou elimina recipientes com focos ou focos 
potenciais de vetores causadores de infecções e infestações; Manuseia e opera 
equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas; 
Aplica produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de 
infecções e infestações; Desenvolve ações de educação e vigilância à saúde, 
com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Realiza ativi-
dades que estimulem hábitos na comunidade, de forma a reduzir o risco de do-
enças; Promove a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver 
ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Reali-
za o acompanhamento das micro-áreas de risco; Presta orientação aos cidadãos 
quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; Participa 
em reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social; Participa 
em ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida; 
Participa na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na re-
alização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do 
mapeamento da sua área de abrangência; Participa do planejamento, execução e 
avaliação de ações da sua equipe de referência e da sua Unidade de Saúde. Exe-
cuta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua 
área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos sobre vigilância, prevenção e controle de endemias, observados 
procedimentos da área de vigilância de saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Fundamental Completo
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Atua nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação dando suporte 
aos processos de atendimento aos alunos, acolhendo, cuidando e orientando, e 
zelando pela organização e manutenção da disciplina geral da escola.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Presta atendimento aos alunos nos horários de entrada, saída, recreio e em ou-
tros períodos em que não houver assistência do professor, zelando pela organi-
zação e disciplina geral da escola; Informa a direção da escola e a coordenação 
pedagógica sobre a conduta dos alunos e comunica ocorrências; Presta primei-
ros socorros, em caso de acidentes com alunos; Auxilia a divulgação de avisos 
e instruções de interesse da administração da escola; Atende os professores, em 
aula, nas solicitações de material escolar ou de assistência aos alunos; Colabora 
na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos cur-
riculares complementares da classe; Inspeciona as salas de aulas, após a saí-
da dos alunos, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando o recolhimento à 
secretaria; Comunica ao diretor eventuais enfermidades ou acidentes ocorridos 
com os alunos; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexi-
dade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Fundamental Completo
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
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de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Auxilia o Cirurgião Dentista nas atividades odontológicas, auxilia na recepção e 
cadastramento dos pacientes, efetua a conservação e higienização dos instru-
mentos e equipamentos utilizados.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Recepciona e identifica pacientes e organiza a sala para atendimento; Marca con-
sultas e preenche fichas clínicas; Prepara o paciente para o atendimento; Auxilia 
na instrumentação do Cirurgião Dentista acompanhando suas atividades siste-
maticamente; Executa a limpeza e assepsia do campo de atividades odontológi-
cas, limpando utensílios com álcool e esterilizando o instrumental usado;  Zela 
pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados e providencia 
a manutenção do equipamento odontológico; Manipula materiais odontológicos; 
Realiza trabalhos de prevenção e promoção em saúde; Convoca e acompanha os 
alunos da sala de aula até o consultório dentário para exames e tratamentos; Re-
vela e monta radiografias intra-orais; Organiza arquivos, fichários e controle de 
estoque; Participa de levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; Exe-
cutar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a 
sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino fundamental completo e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

MOTORISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Conduz veículos de passageiros, de urgência, emergência ou de carga, bem co-
mo tratores e máquinas.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa, sob orientação, os serviços relativos à condução de veículos diversos, 
percorrendo itinerários estabelecidos, obedecendo ao Código Nacional de Trân-
sito;   Transporta passageiros ou cargas dentro e fora do Município e do Estado, 
atentando para os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados; 
Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 
combustível, água e lubrificantes, testando freios e parte elétrica, para certificar-
-se de suas condições de funcionamento; Orienta-se por meio de mapas, itinerá-
rios ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais 
solicitados ou determinados; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, con-
duzindo-o ao local de pernoite, para permitir sua manutenção e abastecimento, 
de modo a deixá-lo em perfeitas condições de uso; Elabora relatórios diários so-
bre as condições e necessidades de manutenção do veículo; Auxilia o embarque 
e desembarque de passageiros dos veículos sob sua responsabilidade funcional; 
Confere o recebimento e a entrega de mercadorias e auxilia na carga e descarga.  
Transporta passageiros em situações de urgência e emergência, auxiliando os 
profissionais da saúde no que for solicitado, principalmente na colocação e reti-
rada de pacientes na maca. Obedece as normas técnicas de segurança na exe-
cução de suas atribuições. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Fundamental Completo e CNH “D“
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

VIGIA PATRIMONIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Exerce serviço de vigilância e segurança zelando pela guarda e conservação do 
próprio municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Presta serviço de proteção e segurança dos bens públicos municipais, basean-
do-se em regras de conduta pré-determinadas, para assegurar a ordem do pré-
dio e a segurança do local;  Exerce a vigilância em praças, logradouros públicos, 
centros esportivos, creches, centros de saúde, estabelecimentos de ensino e 
outras instalações públicas municipais, percorrendo-as sistematicamente e ins-
pecionando suas dependências, visando a proteção, a manutenção da ordem e 
evitando a destruição do patrimônio público;  Zela pela segurança de veículos, 
equipamentos e materiais em geral, fiscalizando a entrada de pessoas nas de-
pendências sob sua guarda, visando a proteção e segurança dos bens públicos; 
autoriza ou interrompe conforme determinado, a entrada e saída de pessoas e ve-
ículos; Executa e faz executar as normas de segurança informando a chefia so-
bre situações inusitadas ou suspeitas;  Tem noções sobre técnicas de prevenção 
e combate a incêndios;  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Fundamental Completo
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 
 
3 - ENSINO MÉDIO

AGENTE DE ATENDIMENTO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Recepciona o público, realiza a triagem, anunciando-os às pessoas ou as áreas 
requisitadas, encaminhando os ao local de atendimento mediante autorização, 
presta serviços de apoio, atendimento telefônico e fornece informações gerais, 
controla as visitas efetuadas à unidade/órgão.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Recebe o público em geral; Realiza triagem, anunciando e/ou encaminhando ao 
local de atendimento; Presta serviço de apoio e realiza atividades administrativas 
de rotina; Realiza atendimento telefônico; Fornece informações gerais; Realiza 
atividades utilizando sistemas e programas específicos, para preenchimento de 
formulários digitais e outros documentos; Executa outras tarefas de mesma natu-
reza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação;
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio completo, conhecimento na área de informática da plataforma Goo-
gle e boa comunicação
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais

HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

AGENTE DE DEFESA CIVIL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa ações de defesa civil, em diversas atividades, atuando nos eventos da-
nosos e nas situações de calamidades, aplicando as medidas necessárias de so-
corro, assistências e recuperativas.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa ações de defesa civil em diversas atividades; Avalia os danos causa-
dos; Realiza a desobstrução de escombros;Executa a limpeza, descontaminação, 
desinfecção e desinfestação do ambiente; Conduz a reabilitação dos serviços 
essenciais;Participa da recuperação de unidades habitacionais de baixa renda; 
Participa de trabalhos relativos a vistorias; Realiza o levantamento de informa-
ções, encaminhamento de vítima, acompanhamento dos serviços implantados 
em abrigos, fiscalização de voluntários em situações de acometimento ou em 
áreas atingidas por calamidade pública; Zelar pelo cumprimento das atribuições 
determinadas, atentando para o uso correto das dependências e equipamentos 
da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; Conduzir veículos da Coordenado-
ria Municipal de Defesa Civil, com autorização do superior imediato, desde que 
devidamente habilitado; Relaciona-se diretamente com órgãos de mesma natu-
reza, demais níveis federativos, ou mesmo de outros municípios; Executa outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de 
atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Médio Completo, CNH “B” e Aptidão física
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

AGENTE DE TRÂNSITO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa a fiscalização do trânsito no Município, aplicando multa aos infratores. 
Planeja e coordena ações que visem a melhoria do fluxo viário.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza levantamentos, anotações e observações de campo, coleta dados e for-
nece subsídios à área de atuação para o planejamento de alterações no ambiente 
viário; Planeja e coordena programas, projetos e atividades de educação de trân-
sito; Fiscaliza o cumprimento da legislação de trânsito no âmbito da competência 
no Município; Autua e aplica multas e penalidades a infratores e registra siste-
mática e diariamente as ocorrências; Gerencia o trabalho das equipes de opera-
ção em suas rotinas diárias, liderando o processo de tomada de decisão quanto 
aos procedimentos adequados a cada situação de trânsito; Zela pela guarda e 
conservação dos equipamentos e materiais utilizados. Relaciona-se diretamente 
com órgãos de mesma natureza, demais níveis federativos, ou mesmo de outros 
municípios; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Médio Completo, CNH “A/B” e aptidão física 
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ASSISTENTE EM GESTÃO PÚBLICA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja e desenvolve atividades administrativas, colaborando na preparação de 
relatórios, estudos e levantamentos, mantendo o fluxo de informações com ou-
tras áreas de atuação, a fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das 
rotinas de trabalho.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Analisa e responde protocolos e documentos. Elabora e digita textos e planilhas; 
Elabora estudos, pesquisas, análises, avaliações e relatórios; Manuseia equipa-
mentos de uso em unidades administrativas e operacionais da área de atuação; 
Auxilia na organização e conservação de documentos e arquivos, de acordo com 
procedimentos da área; Recebe, registra, classifica e distribui documentos e con-
trola a sua movimentação; Executa demais tarefas necessárias à guarda, conser-
vação e ao arquivamento de documentos, assim como relativas à prestação de 
informações sobre os mesmos; Presta qualquer tipo de apoio relacionado à sua 
área de atuação como: controle, guarda, recepção e distribuição de materiais e 
documentos, mantendo o controle e registro dessas atividades; Prepara e forne-
ce informações pertinentes à sua unidade; Executa despachos administrativos 
e operacionaliza sistemas internos;  Realiza atendimento pessoal e telefônico a 
servidores e munícipes;  Solicita a reposição de materiais; Executa outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos na área de informática da plataforma Google
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio e informática Word e Excell
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de educação infantil, acompanhando o processo de desen-
volvimento das crianças, cuidando e orientando-as nas refeições e em suas ne-
cessidades diárias, proporcionando sua higiene, seu bem-estar e seu desenvol-
vimento psicossocial.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Participa do planejamento, elaboração e execução das atividades de educação 
infantil, em articulação com o pedagogo, acompanhando e avaliando o processo 
de desenvolvimento psicomotor; Recepciona as crianças no horário de entrada e 
saída, preparando e organizando o material didático, de recreação e orientando-
-as na formação de hábitos de higiene e boas maneiras, garantindo a adaptação 
e bem estar; Verifica o estado de saúde e higiene, confere o material individual de 
cada uma; efetua o controle de freqüência das crianças; Auxilia a servir a alimen-
tação, orienta sobre o comportamento adequado à mesa e o uso adequado de 
talheres; Cuida da higiene das crianças dando banho, orientando-as a se vestir, 
calçar e pentear; auxilia e orienta as crianças na escovação dos dentes;  Quan-
do necessário, ministra medicamentos conforme orientação médica e executa 
pequenos curativos; Controla os horários de repouso das crianças;  Participa do 
planejamento, da execução e do desenvolvimento de passeios e atividades recre-
ativas e lúdicas utilizando jogos e brincadeiras em grupo com o objetivo de esti-

mular o desenvolvimento psicossocial da criança; Executa outras tarefas de mes-
ma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Médio Completo
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Recebe, verifica e organiza medicamentos. Controla o estoque e os prazos de 
validade e atender às solicitações das diversas unidades de saúde do município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Efetua o recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e lau-
do; Organiza os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantida-
de em relação à ficha de estoque.  Elabora e separar as solicitações das unidades 
de saúde do município, dando baixa em suas respectivas fichas.  Relata as ne-
cessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de de-
manda, bem como, as validades estiverem próximas ao vencimento.  Auxilia na 
elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de saúde. 
Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada 
a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio e curso de auxiliar de farmácia com carga horária mínima de 100h.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

CINEGRAFISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Atua na área de captação de imagem, maneja a câmera seguindo a ação da ce-
na e ajustando a objetiva, mantendo os níveis de cor, equilíbrio de movimentos, 
composição dos quadros e outros elementos, para gravar ou transmitir reporta-
gens e programas, orienta quanto a iluminação, preparo e funcionamento das 
câmeras e equipamentos, para assegurar a qualidade das transmissões e gra-
vações, analisa as características e finalidades das reportagens e matérias, con-
sultando a produção ou pessoas indicadas, para orientar-se nas tomadas de ce-
nas e no enfoque a ser dado pela câmera; atua na edição de imagens e matérias;
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua na área de captação de imagem Maneja a câmera seguindo a ação da cena e 
ajustando a objetiva, mantendo os níveis de cor, equilíbrio de movimentos, com-
posição dos quadros e outros elementos, para gravar ou transmitir reportagens 
e programas; Orienta quanto a iluminação, preparo e funcionamento das câme-
ras e equipamentos, para assegurar a qualidade das transmissões e gravações; 
Analisa as características e finalidades das reportagens e matérias, consultando 
a produção ou pessoas indicadas, para orientar-se nas tomadas de cenas e no 
enfoque a ser dado pela câmera; Atua na edição de imagens e matérias; Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a sua 
área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio e curso técnico específico, conhecimento em softwares de edição 
de imagem e técnicas de iluminação
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

COMPRADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Diligencia as aquisições efetuadas pelo município, recebe as requisições, efetua 
levantamento de preços, recebe as mercadorias adquiridas, confere e entrega 
nos órgãos requisitantes.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Recebe e classifica as requisições de compras das secretarias e coordenado-
rias; Organiza e monitora o sistema de controle de compras; Executa processo 
de cotação e concretiza a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equi-
pamentos;  Acompanham o fluxo de entregas; Supervisiona equipe e processos 
de compra; Prepara e redige relatórios sobre os processos de compras; Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a sua 
área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino Médio Completo
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

DESENHISTA TÉCNICO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Elabora desenhos técnicos, de construção civil, estatísticos e artísticos utilizando 
instrumentos e softwares apropriados e baseando-se em especificações técni-
cas para estabelecer as características dos projetos e as bases de sua execução.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa desenhos e plantas de engenharia e arquitetura, mapas em geral, dese-
nhos técnicos utilizando softwares específicos para desenho técnico;  Executa 
sob supervisão plantas precisas e desenhos detalhados de engenharia, plantas 
de instalações civis, plantas de arquitetura e topografia; Desenha projetos defini-
tivos ou ampliações, reduções ou em perspectiva de obras, edificações e insta-
lações; Executa desenhos cartográficos ou de mapas em geral, partindo de con-
tornos de cartas geográficas, de plantas e de instruções detalhadas;  Desenha 
gráficos de organização e de administração (organogramas, fluxogramas etc.);  
Desenha cortes e marca detalhes, colocando convenções e legendas; Realiza 
cálculos complementares para determinar dimensões, superfície, volume e ou-
tras características necessárias aos desenhos a executar; Executa outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de Windows, Word, Excel e AutoCad
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio completo e curso técnico de desenho
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
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de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

FISCAL DE OBRAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Fiscaliza obras e afins, verificando a validade dos alvarás e licenças com base 
nos regulamentos e normas que regem as edificações de obras públicas e parti-
culares. Monitora a aplicação de normas e procedimentos de acordo com o plano 
diretor de planejamento e desenvolvimento urbano.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Verifica e orienta o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a 
edificações particulares; Inspeciona imóveis recém construídos ou reformados, 
verificando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conserva-
ção das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de 
concessão do “habite-se”; Verifica o licenciamento de obras de construção ou 
reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autori-
zação ou que estejam em desacordo com o autorizado; Acompanha os arquitetos 
e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdi-
ção;  Intima, autua, estabelece prazos e toma providências relativas aos violado-
res da legislação urbanística; Realiza sindicâncias especiais para instruções de 
processos ou apuração de denúncias e reclamações;  Emiti relatórios periódicos 
sobre suas atividades e mantém a chefia permanentemente informada a respeito 
das irregularidades encontradas;  Orienta e treina os servidores que auxiliam na 
execução das atribuições típicas da classe;  Executa outras tarefas de mesma na-
tureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos especializados na área de atuação e de ferramentas tecnológicas 
de controle e monitoramento dos processos de obras.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Edificações
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

FISCAL MUNICIPAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Exerce atividades inerentes à fiscalização do cumprimento das posturas munici-
pais, ambientais e da arrecadação de tributos municipais. Orienta o cumprimento 
de leis, regulamentos e normas que regem o Município, fiscalizando, autuando e 
aplicando multas e penalidades aos infratores.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Quando na função de Fiscal de Posturas:
Exerce atividades inerentes à fiscalização do cumprimento das posturas munici-
pais; Verifica a regularidade do licenciamento das atividades comerciais, indus-
triais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou ma-
nipulam, e aos serviços que prestam;  Fiscaliza licenças de ambulantes e impede 
o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documenta-
ção exigida; Verifica a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos 
quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância 
de aspectos estéticos; Inspeciona o funcionamento de feiras livres, verificando o 
cumprimento das normas relativas a localização, instalação, horário e organiza-
ção;  Verifica a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes 
e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comer-
cial afixada em muros, tapumes e vitrines; Fiscaliza o horário de fechamento e 
abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a ob-
servância das escalas de plantão das farmácias; Verifica as indicações de segu-
rança, o cumprimento de posturas relativas ao fabrico, manipulação, depósito, 
embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos 
e corrosivos; Apreende, por infração, mercadorias e objetos expostos, negocia-
dos ou abandonados em ruas e logradouros públicos;  Inspeciona o licenciamen-
to de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em 
outros locais; Verifica o licenciamento para realização de festas populares em 
vias e logradouros públicos, bem como para a instalação de circos e outros tipos 
de espetáculos públicos promovidos por particulares; Autua violações às nor-
mas sobre poluição sonoras, o uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, 
discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras;  Intima, autua, esta-
belece prazos e toma providências relativas aos violadores das posturas muni-
cipais;  Realiza sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração 
de denúncias e reclamações;  Emite relatórios periódicos sobre suas atividades 
e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades en-
contradas;  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
Quando na função de Fiscal Tributário:
Exerce atividades inerentes à fiscalização tributária municipal; Executa tarefas de 
fiscalização sistemática na área de rendas municipais, verificando a observân-
cia das leis e regulamentos;  Orienta e controla os serviços de cobrança e reco-
lhimento dos tributos mobiliários e imobiliários; Analisa a escrituração fiscal de 
prestadores de serviços; Consulta e analisa a planta de valores imobiliários, efe-
tuando o enquadramento dos imóveis quanto aos elementos da Planta Genérica 
de Valores; Expede, controla e monitora documentos fiscais, notificações fiscais 
e autos de infração dos contribuintes; Efetua levantamentos e verificações em 
imóveis, para atualização do imposto predial e territorial urbano;  Colabora com a 
atualização e manutenção do cadastro tributário municipal e realiza proposta para 
o aperfeiçoamento do Sistema Tributário do Município; Elabora relatórios, laudos 
técnicos de vistorias realizadas e emite parecer sobre documentos auditados, 
subsidiando os processos administrativos referentes a solicitação de reavaliação 
de valor venal; Executa planos e programas setoriais e especiais de fiscalização, 
visando a ativação de receitas ou a detecção de processos de sonegação fiscal;  
Determina a execução de diligências para atender as exigências de instrução pro-
cessual; Atende e presta informações aos contribuintes; Mantém-se atualizado 
sobre a política de fiscalização tributária acompanhando as alterações e divulga-
ções feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legisla-
ção vigente. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
Quando na função de Fiscal Ambiental:
Exerce atividades inerentes à fiscalização ambiental municipal; Efetua vistorias 
em geral, levantamentos e avaliações; Efetua medições, coletas de amostras e 
inspeções; Elabora relatórios técnicos de inspeções; Lavra notificações, autos de 
inspeção, de vistorias e de infração; Verificar as infrações e aplica as respectivas 
sanções nos termos da lei; Lacrar equipamentos, unidades de produção, insta-
lações de qualquer espécie, nos termos da lei; Executa outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atu-
ação e conhecimentos de informática.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio 
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO

As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

INSTRUTOR DE ARTES

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Organiza, planeja, desenvolve, acompanha as modalidades artísticas com os alu-
nos, de acordo com a proposta do projeto, seguindo o planejamento proposto e 
primando pela qualidade das aulas; ensina, controla, corrige e acompanha a evo-
lução dos alunos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve métodos e técnicas adequadas ao ensino das modalidades artísticas; 
Ensina teorias e práticas relativas a modalidades artísticas; Utiliza técnicas, recur-
sos e instrumentos para exteriorizar as diversas modalidades artísticas; Realiza 
avaliação de conhecimentos fundamentais teóricos e conhecimento dos instru-
mentos artísticos; Orienta e acompanhantes em apresentações artísticas; Integra 
conjuntos nas diversas modalidades artísticas; Prepara material didático; Partici-
par de programa de treinamento; Executa outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, conhecimentos e habilidades na área de atuação. 
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Organiza, planeja, desenvolve, acompanha as modalidades esportivas com os 
alunos, de acordo com a proposta do projeto, seguindo o planejamento propos-
to e primando pela qualidade das aulas; ensina, controla, corrige e acompanha 
a evolução dos alunos; responsabiliza-se pela segurança dos alunos durante as 
aulas e em campeonatos ou atividades externas.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Aplica métodos e técnicas adequadas ao ensino das modalidades esportivas; En-
sina teorias e práticas relativas a modalidades esportivas; Utiliza técnicas, recur-
sos e instrumentos adequados para a aprendizagem; Realiza avaliação prática; 
Orienta e acompanhantes em competições; Participa de programa de treinamen-
to; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associa-
da à sua área de atuação
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, graduação reconhecida pela Confederação Brasileira conforme ta-
bela e filiação na federação/confederação competente. Karatê  - faixa preta – 1º 
Dan Muay Thai – faixa azul clara Judo – faixa preta – 1º Dan Tae-Kwon-Do – faixa 
preta – 1º Dan Capoeira – corda branco e verde Jiu-Jitsu – faixa preta Kick Boxing 
– faixa preta Kung Fu – faixa preta Aikido – faixa preta – 1º Dan Boxe – não exige 
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Atua como canal comunicativo entre o professor e os alunos surdos que se ca-
racterizam pela perda auditiva e que compreendem e interagem em sala de aula  
por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo 
uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Serve como tradutor entre alunos que compartilham línguas e culturas diferen-
tes em ambiente de práticas pedagógico-didáticas do currículo escolar; Domina 
conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes da arte de transferir o contexto, 
a mensagem de um código linguístico para outro; Limita-se às funções comu-
nicativas tradutórias sem interferir nas práticas pedagógicas de competência do 
professor; Mantém imparcialidade de suas atribuições desenvolvendo relaciona-
mento sadio com os alunos surdos e o corpo docente;  Compartilha com o pro-
fessor informações dos pontos mais fragilizados dos alunos surdos quanto aos 
conteúdos das aulas para melhoria da aprendizagem; Conhece e pratica o código 
de ética vigente para sua atuação. Executa outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associada à sua área de atuação.  
CONHECIMENTOS
Dominar os diversos níveis da Língua Brasileira de Sinais. Desenvolver-se profis-
sionalmente atuando em equipe para ampliar seus conhecimentos, compreender 
as implicações da surdez. Desenvolver suas capacidades expressivas e recepti-
vas em interpretação e tradução em programas de formação continuada.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio e curso especializado realizado conforme regulamentação federal.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

MONITOR ASSISTENCIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades de cuidados com crianças, adolescentes e idosos, acom-
panhando seu processo de desenvolvimento e orientando nas atividades diárias 
de higiene, refeições, relacionamentos interpessoais, executa acompanhamento 
das atividades escolares e serviços de saúde.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve atividades de cuidados com crianças, adolescentes e idosos; Acom-
panha o processo de desenvolvimento; Orienta nas atividades diárias de higiene, 
refeições e relacionamentos interpessoais; Executa acompanhamento das ativi-
dades escolares e  serviços de saúde; Executa outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio 
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

OFICIAL ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de suporte à gestão dos processos administrativos conforme 
exigências das diferentes áreas de atuação.
DESCRIÇÃO DETALHADA

Presta qualquer tipo de apoio relacionada à sua área de atuação como: controle, 
guarda, recepção e distribuição de materiais e documentos, mantendo o contro-
le e registro dessas atividades; Executa atividades de digitação e expedição de 
correspondências; Manuseia fax, copiadoras e outros equipamentos de uso em 
unidades administrativas e operacionais da área de atuação; Auxilia na organiza-
ção e conservação de documentos e arquivos, de acordo com procedimentos da 
área; Recebe, registra, classifica e distribui documentos e controla a sua movi-
mentação; Executa demais tarefas necessárias à guarda, conservação e ao ar-
quivamento de documentos, assim como relativas à prestação de informações 
sobre os mesmos; Prepara e fornece informações pertinentes à sua unidade; 
Executa despachos administrativos e operacionaliza sistemas internos;  Realiza 
atendimento pessoal e telefônico a servidores e munícipes;  Solicita a reposição 
de materiais; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos na área de informática da plataforma Google
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio e informática básica Word e Excell
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

OPERADOR DE TRÁFEGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades referentes a instalação e implantação de sinalização viá-
ria, tanto vertical como horizontal, disciplinando o trânsito de forma a possibilitar 
maior segurança aos usuários da via; executa a fiscalização do trânsito de acor-
do com o Código de Transito Brasileiro e legislação correlata; executa atividades 
para promover a segurança viária em eventos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve atividades referentes a instalação e implantação de sinalização viária, 
tanto vertical como horizontal; Disciplina o trânsito de forma a possibilitar maior 
segurança aos usuários da via; Executa a fiscalização do trânsito, de acordo com 
o Código de Trânsito Brasileiro e legislação correlata; Executa atividades para 
promover a segurança viária em eventos; Executa outras tarefas de mesma natu-
reza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio, CNH “A/B” e aptidão física
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades inerentes aos processos, procedimentos e práticas relaciona-
das à área de edificações, fiscalização e manutenção de obras municipais e de 
outra natureza.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Elabora plantas e desenhos técnicos, com base em cálculos e especificações 
de projeto original, utilizando instrumentos específicos e material de desenho. 
Acompanha a execução da obra, verificando a exata reprodução da planta. Elabo-
ra esquemas e planos de serviço de obras de construção civil, seguindo as ins-
truções dos projetos e as indicações técnicas do profissional especialista. Prepa-
ra, por meio de cálculos, estimativas detalhadas sobre a quantidade e os custos 
de materiais e mãode-obra necessários, a fim de fornecer dados que possam ser 
utilizados na elaboração da proposta de execução de obras. Elabora desenhos 
e esboços técnicos estruturais, com base em plantas, esquemas e especifica-
ções técnicas, utilizando instrumentos específicos e material de desenho, a fim 
de orientar trabalhos de construção, manutenção e reparo. Promove a inspeção 
de materiais e estabelecer testes a serem aplicados, de acordo com a espécie e 
o emprego de cada material, a fim de controlar a qualidade e a observância da 
especificação dada. Executa e prepara programas de trabalho e auxilia a fiscali-
zação de obras, acompanhando e controlando os cronogramas, a fim de assegu-
rar o cumprimento das condições estabelecidas ou localizar falhas na execução. 
Realiza estudos nos locais das obras, faz medições, analisa amostras de solo e 
efetua cálculos, com o objetivo de auxiliar a preparação de plantas e a elaboração 
de especificações sobre a construção, a reparação e a conservação de edifícios 
e outras obras de engenharia civil. Identifica e orienta como resolver problemas 
surgidos durante a execução das obras, aplicando conhecimentos teóricos e prá-
ticos sobre construção de obras e instalações. Faz inspeções técnicas, de acordo 
com as orientações recebidas. Elabora relatórios técnicos pertinentes à sua área 
de atuação. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio e curso técnico em edificações
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa ações assistenciais de enfermagem, participando do planejamento da 
programação de assistência de enfermagem. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza procedimentos básicos de enfermagem tais como: verificação de sinais 
vitais, punção venosa periférica, curativo, administração de medicamento via 
oral, nasal, tópica, retal e parenteral, de inalação, oxigenoterapia, coleta de san-
gue para exames; Assiste ao enfermeiro no planejamento, programação, orienta-
ção e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;  Auxilia na pres-
tação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;  Assiste 
na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 
vigilância epidemiológica;  Atua na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência saúde; Presta socorro de urgência e 
emergência aos usuários dentro das unidades de saúde e em domicílio, e enca-
minha pacientes aos serviços de referência quando necessário; Responsabiliza-
-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medi-
camentos colocados à sua disposição; Realiza esterilização e desinfecção dos 
materiais e instrumentos utilizados; Participa de ações de educação em saúde; 
Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada 
à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio, curso Técnico em Enfermagem e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
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30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza levantamentos e implantações topográficas e geodésicas. Executa, por 
meio de técnicas de mensuração e automatização, a coleta de dados para o ge-
orreferenciamento de imóveis. Interpreta fotografias aéreas ou imagens de saté-
lites. Elabora plantas, cartas e mapas georreferenciados. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
Analisa mapas, plantas títulos de prioridades, registro e especificações, estudan-
do-os e calculando as medições a serem efetuadas, para a preparação de esque-
mas de levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos; Efetua o reco-
nhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno, 
para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e 
instrumentos; Realiza levantamentos da área demarcada, posicionando e mane-
jando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medi-
ção, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de 
níveis e outras características de superfície terrestre, de áreas subterrâneas e de 
edifícios; Registra nas cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os 
valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para análise posterior; Avalia 
as diferenças entre pontes, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultan-
do tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para com-
plementação das informações registradas, bem como a verificação da precisão 
das mesmas; Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos sobre os traçados a 
serem feitos, indicando pontos e convenções, a fim de desenvolvê-los sob for-
mas de mapas, cartas e projetos; Supervisiona os trabalhos topográficos, deter-
minando o balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de nível 
e marcos de trabalho; Zela pela manutenção e guarda dos instrumentos, aferin-
do-os e retificando-os a fim de  conservá-los nos padrões requeridos; Desenha, 
se for o caso, plantas detalhadas das áreas levantadas, utilizando-se do recurso 
AutoCad; Coordena e supervisionar os trabalhos de auxiliares, especificando as 
tarefas a serem realizadas, determinando modo de execução, grau de precisão 
dos levantamentos e escalas de apresentação das plantas; Executa outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio completo e curso técnico em agrimensura
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Coordenar e executar serviços de contabilidade financeira orçamentária e patri-
monial.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa escrituração, classificação, conciliação, balanços e balancetes e outras 
atividades contábeis, de acordo com o plano de contas; Efetua a escrituração 
dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no 
conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e de-
monstrações; Executa perícias judiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e 
de contas em geral, verificação de haveres e revisão permanente ou periódica de 
escritas; Verifica e concilia receitas e despesas; Providencia e elabora relatórios 
específicos extraídos do sistema contábil. Executa outras tarefas de mesma na-
tureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio, curso técnico em contabilidade e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM ELETRONICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades de definição, instalação, manutenção e programação de 
conjuntos semafóricos; desenvolve atividades que exigem conhecimento da in-
fraestrutura de rede de telefonia e PABX; realiza consertos de aparelhos telefôni-
cos e PABX, digitais e analógicos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve atividades de definição, instalação, manutenção e programação de 
conjuntos semafóricos;  Desenvolve atividades que exigem conhecimento da in-
fraestrutura de rede de telefonia e PABX; Realiza conserto de aparelhos telefôni-
cos e PABX, digitais e analógicos; Executa outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, curso técnico em eletrônica, conhecimentos de inglês e espanhol 
técnico. JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades inerentes aos processos e procedimentos relacionados à imo-
bilização ortopédica em unidades referenciadas de saúde pública municipal sob 
indicação, supervisão e responsabilidade do médico solicitante.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Confecciona, aplica e retira aparelhos gessados, tais como: talas gessadas (go-
teiras, calhas) e enfaixamentos, com uso de material convencional e sintético; 
Prepara e executa trações cutâneas, auxiliando o médico na instalação de trações 
esqueléticas e nas manobras de redução manual de fraturas e luxações; Efetua 
e retira imobilizações ortopédicas, sob indicação, supervisão e responsabilidade 
do médico solicitante;  Prepara sala, fora do centro cirúrgico, para procedimentos 
simples tais como: pequenas suturas, manobras de redução manual, punções e 
infiltrações; Participa de atividades de ensino e pesquisa dentro do seu ambiente 
de atuação;  Zela pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utili-
zados; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade as-
sociada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio e curso técnico em imobilizações ortopédicas
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO

As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa trabalhos técnicos de laboratório, realizando, processando ou orientando 
exames, testes de cultura e microorganismos, através da manipulação de subs-
tâncias e aparelhos de laboratório, para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou 
prevenção de doenças.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Interpreta requisições médicas, assim como as siglas, abreviações e a sinonímia 
utilizada para os exames laboratoriais; Agenda a realização dos exames com os 
pacientes e orienta-os sobre a coleta e os jejuns; Coleta, tria e processa material 
biológico, tal como urina, sangue, fezes, líquor, escarro, secreções, para fins de 
análise, supervisionado por profissional legalmente habilitado; Manipula substân-
cias químicas como ácidos, bases, sais e outras, para obter reagentes necessá-
rios à realização dos testes, análises e provas de laboratório; Prepara lâminas, 
meios de cultura e esfregaços sanguíneos; Opera, calibra e verifica o funciona-
mento de equipamentos analíticos e de suporte; Zela pela assepsia e conserva-
ção dos equipamentos e instrumentos do local; Enquadra os resultados de análi-
ses e exames, encaminhando-os para a elaboração de laudos e relatórios; Auxilia 
na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, ano-
tando e reunindo resultados e informações, para possibilitar consultas por outros 
órgãos; Auxilia na realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamen-
tos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes, planos e ações 
à implantação, manutenção e funcionamento de serviços técnicos laboratoriais; 
Controla o estoque de material e solicita compras de reagente e insumos; Tra-
balha conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e 
biosegurança; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexi-
dade associada à sua área de atuação;
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio e curso técnico em patologia clínica
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades técnicas na área ambiental, desenvolvendo estudos e análi-
ses e prestando suporte ao licenciamento e monitoramento ambiental da área 
do Município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa atividades técnicas na área ambiental, como suporte ao licenciamento 
e monitoramento ambiental;  Analisa e emite pareceres sobre projetos, estudos 
ambientais, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de im-
pactos ambientais;  Elabora relatórios, pesquisas e estudos necessários ao de-
senvolvimento da gestão ambiental do Município;  Aplica parâmetros analíticos 
de qualidade do ar, água e solo, bem como da poluição sonora e visual;  Analisa 
os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade de vida vigentes e 
desenvolve novas propostas de desenvolvimento sustentável; Executa atividades 
de coordenação, gerenciamento e assessoramento relacionadas a políticas, pes-
quisas, estudos e projetos na área ambiental de acordo com a área de conheci-
mento específico;  Participa de programas de treinamento;  Executa outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, curso técnico em gestão ambiental e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

TÉCNICO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa a confecção de aparelhos protéticos odontológicos, conforme orienta-
ção dos odontólogos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Confecciona aparelhos protéticos, próteses fixas e removíveis, próteses totais, 
jaquetas e coroas, assim como aparelhos ortodônticos e placas de mordida li-
gados à odontologia;  Desenvolve e colabora em pesquisas, em sua área de atu-
ação;  Participa de treinamento e capacitação de Técnicos em Prótese Odon-
tológica;  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, curso técnico em próteses odontológicas e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de suporte técnico ao cirurgião-dentista no atendimento odon-
tológico e tratamento da saúde bucal do paciente.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa prestação qualitativa dos serviços auxiliares relativos às atividades do 
programa de saúde bucal, realizando procedimentos técnicos e funções auxi-
liares multidisciplinares coordenadas por outros programas de saúde (criança, 
mulher, adulto, mental);  Realiza atividades em conjunto com a equipe de saúde 
bucal (CD+TSB+ASB) e no contexto da equipe de saúde da unidade;  Participa 
da aplicação de medidas preventivas e do desenvolvimento de atividades educati-
vas em creches, escolas e outros espaços coletivos;  Participa de atividades com 
grupos (bebês, crianças, adultos) para a educação e prevenção em saúde bucal;  
Participa da prestação de assistência odontológica em clínicas modulares, rea-
lizando procedimentos reversíveis em seu âmbito de competência (remoção de 
dutos, placas e cálculos supra-gengivais; inserção e condensação de substân-
cias restauradoras, remoção de sutura, etc.);  Registra dados e informações de 
acordo com as definições do programa;  Participa de levantamentos epidemioló-
gicos como anotador/monitor de treinamentos e supervisão do desempenho dos 
ASBs  da equipe de saúde bucal;  Auxilia na conservação e manutenção da clíni-
ca e na conferência periódica dos materiais e equipamentos, tendo em vista seu 
bom funcionamento;  Organiza, controla e mantém os equipamentos, instrumen-
tos e materiais de trabalho;  Participa de reuniões, treinamento e desenvolvimento 
para aperfeiçoamento do processo de trabalho;  Executa outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio completo, curso especializado e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades inerentes aos processos, procedimentos e práticas de segu-
rança do trabalho nos órgãos municipais e de outra natureza, de acordo com atri-
buições e competências da área de atuação.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Inspecionar locais de trabalho; Avalia, junto à equipe multiprofissional, instala-
ções e equipamentos; Verifica as condições de segurança; Fiscaliza e orienta o 
uso de equipamentos de proteção individual e coletiva; Treina e orienta gestores 
e servidores sobre normas de segurança do trabalho; Investiga acidentes de tra-
balho; Orienta e propoe as adequações das reformas e construções, compras 
de equipamentos e mobiliários, visando a questão de segurança e ergonomia; 
Promove campanhas de orientação e prevenção de acidentes e segurança no 
trabalho; Desenvolve ações de vigilância em saúde nas áreas ambiental, sanitá-
ria, epidemiológicas e saúde do trabalhador, Fiscaliza as atividades das empre-
sas contratadas quanto ao cumprimento das normas de segurança. Executa ou-
tras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área 
de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, curso de Técnico em Segurança do Trabalho com registro pro-
fissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve aplicações, montagem da estrutura de banco de dados e codificação 
de programas na linguagem utilizada na Prefeitura. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve aplicações;  Realiza montagem de estruturas de banco de dados e 
codificação de programas na linguagem utilizada na Prefeitura; Projeta telas, de-
senvolve relatórios e gráficos de acordo com a necessidade de cada aplicativo; 
Constrói tabelas e conhece conceitos de chave-primária, chave-estrangeira; Re-
aliza manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas utilizados. Executa outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de 
atuação.
CONHECIMENTOS Conhecimentos na área de informática da plataforma Google
REQUISITOS BÁSICOS
Ensino médio e curso técnico em informática, processamento de dados ou afins.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO SÓCIO CULTURAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de planejamento, execução, controle e monitoramento dos 
projetos e programas correspondentes a sua habilitação para valorização, desen-
volvimento e difusão das manifestações culturais no âmbito municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Opera equipamentos, tecnologias e materiais próprios de atividades culturais e 
relacionados com as atribuições da área de atuação ; Executa serviços corres-
pondentes à sua habilitação, participando da execução de programas, estudos, 
pesquisas e outras atividades técnicas, individualmente ou em equipes multidis-
ciplinares; Colabora em levantamentos, estudos e pesquisas técnicas para a for-
mulação de políticas, programas, planos, projetos e ações na área sócio-edu-
cativo-cultural; Realiza e apoia atividades ligadas à criação em teatro, cinema, 
áudio e vídeo, podendo atuar como ator, radioator, dublador, dublê, cenotécnico, 
bonequeiro, contrarregra, assistente de palco e de produção; Promove, a partir 
de técnicas de produção artística, a educação cultural dos diferentes públicos do 
município Monitora projetos e atividades em oficinas sócio-educativo-culturais; 
Executa programação visual de diferentes gêneros e formatos gráficos para pe-
ças de divulgação dos programas e projetos da área;  Controla, organiza e arma-
zena materiais físicos e digitais da produção gráfica; Propõe à chefia  imediata 
providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a 
necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de ma-
teriais e equipamentos. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Metodologias de implementação de programas culturais ; atualização constante 
na área REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio completo, curso profissionalizante em Arte Dramática , Artes Visu-
ais, Comunicação Visual, Produção de Áudio e Vídeo e áreas afins.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TÉCNICO TRIBUTÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Efetua atividades de suporte relativas à arrecadação de tributos municipais, tal 
como realizar levantamentos cadastrais e operar e implementar os lançamentos 
nos cadastros fiscais.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza levantamentos cadastrais; Acompanha a evolução e efetua a manuten-
ção das informações cadastrais; Opera e implementa os lançamentos nos ca-
dastros fiscais; Controla os processos administrativos do departamento; Emite 
carnês, boletos e outros documentos fiscais; Verifica e analisa os processos de 
lançamento, revisão e cancelamento de tributos; Acompanha a fiscalização tribu-
tária, apoiando as atividades do Fiscal Municipal e do Analista Tributário; Atende 
e orienta os contribuintes em suas solicitações de informações nos tributos de 
sua competência;  Elabora relatórios de suporte para o Analista Tributário; Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada a sua 
área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de contabilidade, administração e na área de informática do Word 
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e Excell e da plataforma Google.
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio, curso técnico em contabilidade ou administração.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TELEFONISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Opera centrais telefônicas nas unidades da prefeitura municipal, atendendo e re-
passando ligações telefônicas de acordo com procedimentos estabelecidos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Opera centrais telefônicas nas unidades; Atende e faz ligações internas e exter-
nas; Atende escalas de plantão, quando for o caso; Preenche relatórios; Zela pela 
guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; Executa tarefas 
de apoio administrativo referente a sua área de trabalho; Utiliza recursos de in-
formática; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Procedimentos para discagem e repasse de ligações telefônicas com sistema 
DDR Informatica : Microsoft e Google Gsuite
REQUISITOS BÁSICOS 
Ensino médio e conhecimentos em PABX digital e DDR
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 
 
4 - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve aplicações, montagem da estrutura de banco de dados e codificação 
de programas na linguagem utilizada na Prefeitura. Projeta, implanta e realiza ma-
nutenção corretiva e evolutiva dos sistemas utilizados.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Coordena projetos, presta suporte técnico e treinamento ao usuário, estabele-
cendo padrões, elaborando documentação técnica; Instala e configura software e 
hardware; Dimensiona requisitos e funcionalidades de sistemas;  
Monta protótipo do sistema; Monitora o desempenho do sistema e relatórios téc-
nicos; Documenta estrutura de rede; Coordena projetos e oferece soluções para 
ambientes informatizados; Pesquisa tecnologias em informática; Orienta áreas de 
apoio; Aciona suporte de terceiros; Prepara diagramas para montar a sequência 
de procedimentos; Define alternativas físicas de implementação do sistema; Es-
pecifica a arquitetura do sistema; Identifica falhas do sistema; Executa procedi-
mentos para melhoria de desempenho do sistema; Elabora dicionário de dados 
e relatórios técnicos; Documenta estrutura de rede; Administra recursos internos 
e externos; Acompanha a execução do projeto; Avalia qualidade de produtos ge-
rados; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade asso-
ciadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Padrão de desenvolvimento: programação orientada a objetos (POO) Padrão de 
arquitetura de software: Model-View-Controller(MVC) Ambiente de desenvolvi-
mento integrado(IDE): visual Studio 2013 e 2015 Ambiente Web: HTML5, CSS3, 
JavaScript, JQuery, Ajax, HTTP(S) Framework de Front-end: Bootstrap 3 Platafor-
ma .NET: C#, ASP.NET (Web Forms, Web API, Web Services e MVC), Windows 
Forms e Xamarin Forms; Formatos de dados: JSON e XML Banco de dados: SQL 
Server, Stored Procedures Ferramenta de criação de relatórios: iTextSharp Arqui-
tetura de rede; Conhecimentos em linguagens de programação em plataforma 
web e conhecimentos na área de informática da plataforma Google.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 
Ciências da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Gestão 
da Tecnologia da Informação)
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, analisa, coordena e executa ações de comunicação institucional, pres-
tando assessoria e assistência técnica facilitadoras da comunicação de alcance 
social  interna e externamente à administração municipal.  
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam sub-
sídios à formulação de políticas, diretrizes, planos e ações à implantação, ma-
nutenção e funcionamento de atividades relacionadas com a comunicação ins-
titucional; Fornece informações e orientações sobre a missão institucional da 
prefeitura municipal de Santana de Parnaíba, bem como em assuntos de interes-
se do município e/ ou, de tendências e demandas da opinião pública; Supervi-
siona, coordena e realiza atividades de atendimento às demandas da imprensa, a 
intermediação dos contatos com a mídia, a identificação de fatos e matérias que 
demandem divulgação e elaboração de peças de veiculação; Divulga, interna e 
externamente, os trabalhos realizados pelas Secretarias; Realiza atividades ine-
rentes ao cerimonial; Propõe o desenvolvimento de estratégias para a promoção 
e publicidade institucional; Formula e recomenda a política de Relações Públi-
cas, desenvolvendo os programas e projetos específicos de ação da área; Cria, 
mantém e avalia instrumentos de comunicação social, orientando a elaboração 
de textos do material de divulgação, bem como a promoção de estandes, expo-
sições, feiras e outras atividades; Emite pareceres em assuntos de sua especia-
lidade; Promove reuniões, concursos, conferências, seminários e outros tipos de 
encontros, tendo em vista a divulgação das atividades e realizações institucio-
nais; Desenvolve métodos e técnicas de trabalho que permitam medir a eficiência 
e eficácia da comunicação institucional;  Executa outras tarefas de mesma natu-
reza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Estratégias e ações que facilitem a divulgação interna e externa de fatos, progra-
mas e projetos no âmbito da governança municipal consubstanciados em tecno-
logias e mídias de alcance social.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em jornalismo, comunicação social, relações públicas, ma-
rketing, publicidade e propaganda
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO

As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ANALISTA EM GEOPROCESSAMENTO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Analisa e manipula dados, informações e imagens geográficas. Elabora relató-
rios, mapas e imagens cartográficas, utilizando programas específicos e concei-
tos gráficos. Realiza manutenção e processamento de banco de dados.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Analisa e manipula dados, informações e imagens geográficas, elaborando relató-
rios, mapas e imagens cartográficas, utilizando programas específicos e concei-
tos gráficos; Analisa as características dos dados de entrada e o processamento 
necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Realiza testes em condi-
ções operacionais simuladas, visando verificar se o programa executa correta-
mente dentro do especificado e com a performance adequada; Cria, confecciona 
e viabiliza as imagens a serem utilizadas por programas específicos (AutoCAD e 
Map Guide), utilizando estudos de identidade visual, conceitos gráficos, compo-
sições e padrões próprios da linguagem gráfica e de representação cartográfica; 
Realiza manutenção e processamento de banco de dados; Elabora e mantém atu-
alizados mapas temáticos para as Secretarias, estabelecendo processos opera-
cionais necessários para o tratamento dos dados e imagens, baseando-se em 
definições fornecidas pela equipe de analistas e operadores de cad. Valendo-se 
de métodos e técnicas adequados aos equipamentos e aplicações a que se des-
tinam. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade asso-
ciada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação Superior, especialização ou pós-graduação em geoprocessamento.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ANALISTA EM GESTÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades inerentes ao planejamento, execução e monitoramentos de 
processos, procedimentos e informações para eficiência e efetividade da gestão 
municipal. DESCRIÇÃO DETALHADA
Participa das atividades de planejamento, acompanhamento, controle e avalia-
ção dos processos, indicadores de desempenho e atividades da área de atuação;  
Elabora estudos, pesquisas, análises, avaliações, pareceres técnicos e relatórios 
para subsidiar e implementar ações de melhoria de gestão da área de atuação; 
Planeja, orienta e executa análises e relatórios referentes ao acompanhamento e 
controle do desempenho de sua área visando atender demandas internas e/ou ex-
ternas; Desenvolve e acompanha as atividades de planejamento e gestão, efetu-
ando levantamentos, consistências, interfaces e análises de dados quantitativos e 
qualitativos de sua área de atuação; Realiza pesquisas, levantamentos e estudos 
estatísticos, planejando e orientando a coleta de dados, analisando e interpretan-
do os dados obtidos, para determinar correções, quadros comparativos, tabelas 
e constantes do comportamento de determinados indicadores;  Organiza e orienta 
o tratamento dos dados e cálculos estatísticos, para permitir sua análise e inter-
pretação; Analisa e identifica necessidades, em conjunto com as áreas, propon-
do alternativas, planejando, acompanhando e controlando a execução de progra-
mas ou ações de melhoria, fornecendo suporte e orientações técnicas às áreas 
de interface; Acompanha e controla contratos, programações orçamentárias de 
obras, serviços, convênios e outros, efetuando análises com vistas à elaboração/
revisão de: programas/projetos de investimento e custeio, orçamento, custos e 
estudos desenvolvidos em conjunto com empresas externas e órgãos públicos;  
Realiza estudos, pesquisas, projetos, levantamentos e diagnósticos nas áreas de 
concursos, recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, car-
gos e salários, dimensionamento, benefícios e rotinas de atualização da vida fun-
cional dos servidores;  Planeja intervenções através de diagnósticos, analisando 
e caracterizando as necessidades de formação dos servidores Pesquisa e propõe 
aprimoramento dos sistemas corporativos; Promove e dissemina conhecimento 
técnico na Prefeitura Municipal; Executa outras tarefas de mesma natureza ou ní-
vel de complexidade associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

ANALISTA PROGRAMADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Elabora, coordena e orienta atividades de desenvolvimento e manutenção de pro-
gramas e sites; codifica e realiza testes; prepara documentação e produz manuais 
de operação; participa da  implementação  e  da  manutenção de novos sistemas; 
ajusta sistemas existentes para acompanhar as mudanças nas necessidades da 
prefeitura e dos usuários; realiza treinamento de usuários.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza as fases de elaboração de requisitos e da programação de sistemas; 
Analisa o problema e a melhor forma para solucioná-lo e desenvolve o sistema; 
Prepara diagramas para mostrar a sequência de procedimentos; Conhece tecni-
camente as fases das atividades, identifica e orienta na solução de problemas; 
Elabora e sugere atividades de correção e manutenção dos sistemas; Desenvol-
ve e documenta a arquitetura, modelagem, produção e manutenção de sistemas, 
incluindo a programação, desenvolvimento, testes, homologação e implementa-
ção como parte integrante; Elabora, coordena e orienta atividades de correção e 
manutenção dos sistemas; Realiza treinamento dos usuários; Desenha funcio-
nalidades, componentes, interfaces e sua implementação; Acompanha a gestão 
de projetos e suas especificações, prototipagem; Prepara levantamentos de da-
dos complementares (negócios, integração e técnicos) Executa outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Padrão de desenvolvimento: programação orientada a objetos (POO) Padrão de 
arquitetura de software: Model-View-Controller(MVC) Ambiente de desenvolvi-
mento integrado(IDE): visual Studio 2013 e 2015 Ambiente Web: HTML5, CSS3, 
JavaScript, JQuery, Ajax, HTTP(S) Framework de Front-end: Bootstrap 3 Platafor-
ma .NET: C#, ASP.NET (Web Forms, Web API, Web Services e MVC), Windows 
Forms e Xamarin Forms; Formatos de dados: JSON e XML Banco de dados: SQL 
Server, Stored Procedures Ferramenta de criação de relatórios: iTextSharp Conhe-
cimentos em linguagens de programação em plataforma web e conhecimentos na 
área de informática da plataforma Google.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 
Ciências da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Gestão 
da Tecnologia da Informação)

JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ANALISTA SÓCIO CULTURAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades de planejamento, implantação, controle e monitoramento dos 
projetos e programas que visem a valorização, o desenvolvimento e a difusão das 
manifestações culturais no âmbito municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua nos vários espaços artísticos e culturais da Secretaria Municipal de Cultu-
ra e Turismo, nas suas diferentes práticas de inclusão e desenvolvimento sócio-
-educativo-cultural; Analisa, propõe, planeja, elabora, coordena, executa e super-
visiona programas, projetos e atividades administrativas e ou de natureza técnica 
que visem à valorização, ao desenvolvimento e à difusão das manifestações cul-
turais; Participa da elaboração de diretrizes de preservação do patrimônio cultural 
subsidiando a formulação de leis de preservação; Promove ações que estimulem 
a participação da comunidade na preservação do patrimônio histórico e cultural; 
Classifica e estimula o encaminhamento de projetos culturais. Organiza o uso e 
acesso a bens culturais; Relaciona, articula e investiga teoria e prática pedagógi-
ca em seus aspectos críticos, reflexivos e conceituais do currículo de Formação 
em Arte e Cultura Municipal; Compõem grupos multidisciplinares de trabalho, 
voltados à gestão sócio-educativo-cultural para implementação dos programas e 
projetos da área sócio-educativo-cultural às comunidades; Desenvolve e supervi-
siona ações pedagógico-artísticas voltadas para um modelo de qualidade e inclu-
são de e para os diferentes públicos e demandas da prefeitura municipal. Partici-
pa da elaboração e implementação de políticas e programas públicos; Subsidia a 
estruturação de sistemas de informações para melhoria da organização e acesso 
aos bens culturais e patrimoniais do município; Estabelece e monitora indicado-
res para medição dos resultados implementados pela área sócioeducativo-cultu-
ral dos programas e projetos implementados;  Dissemina informações relaciona-
das aos resultados obtidos para orientação das práticas pedagógicas afetos aos 
programas implementados. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Metodologias de implementação de programas culturais e de preservação de pa-
trimônio histórico; práticas pedagógicas de inserção sócio-educativa de determi-
nados públicos em projetos e programas de desenvolvimento cultural e de pre-
servação do patrimônio histórico.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação Superior em Educação Artística, Artes Plásticas, Arte Educador, Peda-
gogia e outras de áreas de expressão pedagógica, cultural e artística.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

ANALISTA TRIBUTÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, controla e desenvolve atividades relativas à fiscalização e a execução da 
legislação municipal no tocante à arrecadação de impostos e taxas de competên-
cia do Município e repasses dos tributos estaduais e federais.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Organiza e mantém atualizado o registro da dívida ativa e faz levantamentos peri-
ódicos dos processos inscritos e de sua situação quanto ao pagamento;  Prepara 
todos os atos necessários para inscrição em dívida ativa efetuando a inscrição e 
a conseqüente remessa à SMNJ;  Comunica a SMNJ todas as alterações ocorri-
das no Cadastro Econômico Tributário e no Cadastro Imobiliário Tributário ou nos 
valores dos tributos que já se encontrem naquela repartição para cobrança judi-
cial;  Procede a anulação de créditos tributários que sejam objetos de isenções, 
imunidade, remissões concedidas, bem como lançamentos indevidos, tributários 
ou não; Procede ao lançamento da extinção dos créditos tributários ou não tribu-
tários que estejam prescritos;  Realiza atividades de fiscalização tributária; Realiza 
a conferência, classificação e controle da receita; Expede na forma como forem 
requeridas, certidões relativas à dívida ativa inscrita, obedecidas a legislação apli-
cável à espécie; Solicita a SMNJ informações sobre o ajuizamento de dívida ativa 
inscrita, com vistas à expedição de certidões;  Estuda e sugere medidas visando 
ao aperfeiçoamento dos métodos utilizados na execução dos programas de fisca-
lização e à racionalização da atividade fiscal;  Realiza estudos objetivando definir 
a política fiscal do Município, bem como o aperfeiçoamento do seu Sistema Tri-
butário; Propõe e elaborar, em conjunto com outros órgãos, instruções e manuais 
referentes a interpretação e aplicação das normas tributárias, visando uniformida-
de de procedimentos fiscais; Propõe programas de treinamento e aperfeiçoamen-
to do pessoal lotado na área de fiscalização; Controla os resultados da execução 
dos programas de fiscalização tributária; Presta informações em processos fis-
cais;  Efetua a abertura e cancelamento do cadastro de empresas, com a ado-
ção das providências pertinentes; Elabora e controla rotinas e procedimentos re-
ferentes aos tributos do Município; Confere a tributação de cada exercício antes 
da remessa para cobrança; Mantém uma comissão de avaliação de imóveis para 
verificação “in loco” da valorização do imóvel, emitindo parecer nos processos 
de transferência;  Atende e orienta os contribuintes em suas solicitações de infor-
mações nos tributos de sua competência;  Executa outras tarefas de mesma na-
tureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos na área de informática do Word e Excell em nível avançado e da 
plataforma Google.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Ciências Contábeis.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ARQUITETO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Elabora, executa e dirige projetos arquitetônicos orientados por normas e proce-
dimentos de planejamento, estudando características e preparando programas e 
métodos de trabalho, especificando os recursos necessários para permitir a sua 
construção.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza tarefas de coordenação e estudos de processos arquitetônicos e análi-
se de projetos para aprovação;  Elabora, executa e dirige projetos de edificações, 
interiores, equipamentos, viários, paisagismo, construções esportivas e outros, 
estudando características e preparando programas e métodos de trabalho, es-
pecificando os recursos necessários para permitir a sua construção;  Planeja as 
plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcio-
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nais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico;  Prepara as previsões 
detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando mate-
riais, mão de obra e respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, 
para estabelecer recursos necessários à realização dos projetos; Estuda regiões 
para implantação de projetos; Participa da elaboração de planos diretores e do 
planejamento urbano, analisando as informações e pareceres nos protocolos; 
Elabora e implanta projetos de habitação popular;  Elabora processos de tomba-
mento; Presta assistência técnica às obras em execução; Elabora a relação de 
projetos aprovados para ser encaminhado ao CREA; Estuda as características 
dos ambientes de trabalho das áreas municipais e prepara programas e méto-
dos de trabalho que ofereçam melhor qualidade do ambiente e maior atendimento 
aos princípios de ergonomia; Presta atendimento ao público quanto à documen-
tação e procedimentos necessários para construções;  Participa das atividades 
a serem desenvolvidas na área de atuação por estagiários e outros profissionais; 
Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a 
sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atu-
ação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento e 
desenvolvimento sustentável do município.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Arquitetura e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ARTE FINALISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa atividades ligadas a composição e impressão gráfica, fotolitografia, ti-
pografia, acabamentos e outras técnicas, utilizando-se de equipamentos e mate-
riais próprios, a fim de imprimir, plastificar, encadernar e reencadernar, executa 
produção gráfica dos trabalhos a serem impressos, orientando e acompanhando 
todo o processo.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza trabalhos referente a composição e impressão gráfica, fotolitografia, tipo-
grafia, acabamento de outras técnicas; Finaliza tecnicamente uma peça de design 
ou publicidade; Utiliza material próprio,  a fim de imprimir, paginar, plastificar, en-
cadernar e reencadernar; Desenvolve desenhos e outros trabalhos pós produção 
de imagem, a fim de fechar o arquivo para impressão; Executa produção gráfica 
dos trabalhos a serem impressos e orienta e acompanha o processo de impres-
são. Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associa-
das a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em publicidade, Design, Propaganda e Marketing ou Comuni-
cação Social e conhecimentos em software de edição gráfica.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ASSESSOR DE IMPRENSA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assessora o executivo no relacionamento com a imprensa falada e escrita; in-
forma a imprensa sobre dados oficiais da prefeitura; promove a divulgação de 
atividades e eventos promovidos pelo Município; divulga as realizações do mu-
nicípio, em todas as áreas; organiza entrevistas coletivas; redige o conteúdo de 
sites e boletins. 
DESCRIÇÃO DETALHADA Assessora o Executivo no relacionamento com a im-
prensa falada e escrita; Informa a imprensa sobre dados oficiais da Prefeitura;
Cria redes de divulgações em vários setores na mídia, promovendo a divulgação 
de atividades eventos promovidos pelo Município; Realiza aproximação e contato 
com os veículos de comunicação; Organiza e convoca para entrevistas coletivas; 
Elabora e redige os conteúdos de divulgação; Acompanha as atividades e even-
tos, antes, durante e depois de virar matéria; Assessora as atividades de comuni-
cação interna; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Jornalismo ou Comunicação Social, com habilitação em 
Jornalismo e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
35h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ASSISTENTE SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza atividades técnicas de assistência social a indivíduos, famílias, grupos e 
comunidades, aplicando métodos e processos orientados para o desenvolvimen-
to da cidadania e da inclusão social.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Planeja, controla e executa tarefas relativas à prestação de serviços de âmbito 
social a indivíduos, famílias e grupos comunitários, em tratamento de saúde físi-
ca ou mental; Orienta ou realiza ações adequadas na busca de solução dos pro-
blemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação;  Realiza diagnósticos, 
estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de 
políticas, diretrizes e planos de ação, e à implantação, manutenção e o funciona-
mento de programas relacionados à cidadania e à assistência social; Faz análise 
das causas de desajustes sociais, a fim de estabelecer planos de ação, atuando 
de forma interdisciplinar tendo em conta os aspectos sociais, de educação, de 
saúde, de habitação e de meio ambiente; Presta assessoramento a grupos e or-
ganizações comunitárias na sua formação e na definição de suas reivindicações 
junto ao poder público, visando o exercício e defesa dos direitos civis, públicos e 
sociais da comunidade; Desenvolve programas, projetos e/ou atividades que vi-
sem prevenir a marginalização de grupos ou indivíduos; Facilita o acesso dos mu-
nícipes aos serviços de ação social, primando pela humanização do atendimento 
e melhoria nas relações interpessoais;  Realiza visitas domiciliares a famílias que 
necessitam de assistência social; Realiza estudos sócio-econômicos para fins de 
avaliação dos benefícios concedidos em serviços sociais;  Identifica situações de 
risco social e subsidia ações e programas que atendam aos problemas detecta-
dos; Atua como mediador de problemas detectados nos programas sociais, in-
tervindo na busca de soluções ou redução de conflitos; Colabora em campanhas 
e certames de caráter assistencial; Emite parecer técnico e laudo em sua área de 
atuação; Orienta, avalia e supervisiona os estagiários das áreas de serviço social 
no desempenho de suas atribuições. Executa outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS

Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atu-
ação e das ferramentas de controle e avaliação do sistema único de saúde.  
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Serviço Social e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ASSISTENTE TÉCNICO JURÍDICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, analisa e executa atividades inerentes à função técnica jurídica, objeti-
vando uma eficiente assistência à Administração Pública direta.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Presta assistência jurídica às Secretarias Municipais, em matérias diversas, es-
clarecendo dúvidas e orientando nas decisões; Planeja, controla e assessora ati-
vidades na elaboração de projetos de leis ou decretos municipais,  Acompanha 
processos em geral, prestando assistência jurídica, elaborando pareceres, con-
tratos, convênios e outros atos ligados à administração pública;  Desenvolve ou-
tras atividades técnicas que exigem formação superior de acordo com a área de 
atuação específica, consultando leis, jurisprudência e outros documentos para 
adequar os fatos à legislação aplicável,  Acompanha os processos licitatórios e 
toma todas as providências necessárias para resguardar os interesses da Prefei-
tura, inclusive fazendo impugnações, quando necessário; Recomenda procedi-
mentos internos, com objetivo preventivo, a fim de manter as atividades do órgão 
que assiste dentro da legislação e evitar prejuízos para a administração pública 
municipal; Redige correspondências em que sejam tratados aspectos jurídicos 
relevantes; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos básicos na área de informática do Word e Excell e da plataforma 
Google, para aplicação em tecnologia de apoio às atividades de práticas jurídicas.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Direito e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

BIBLIOTECÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve atividades relacionadas à classificação, catalogação, conservação, 
aquisição e movimentação de acervo bibliográfico nas Bibliotecas e Arquivos 
Municipais.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Planeja, controla e executa as tarefas relativas ao desenvolvimento de trabalhos 
técnicos de implantação de sistema de catalogação e classificação de obras lite-
rárias;  Desenvolve projetos de conservação de acervo bibliográfico, armazenan-
do e recuperando informações de caráter geral ou específico, e colocando-as à 
disposição dos usuários;  Realiza trabalhos de manutenção da classificação, ca-
talogação e inventário do acervo existente para facilitar o acesso do público usu-
ário junto às obras;  Zela pela conservação do mobiliário da biblioteca e do ma-
terial ao seu cuidado, mantendo a ordem no recinto e responsabilizando-se pela 
perda ou avaria dos livros; 
Aplica técnicas de conservação, higienização e desinfestação dos acervos histó-
rico-cultural-arquivísticos do município, supervisionando e fiscalizando tais tra-
balhos se executados por contratados terceirizados; Coordenar processos e pro-
cedimentos com base na legislação federal de gestão documental nos órgãos 
municipais; Identifica fontes de financiamento de projetos de gerenciamento e de 
difusão da informação e projetos para a manutenção e preservação histórica e 
arquivística; Realiza eventos de arrecadação de acervos não públicos, livros, jor-
nais, revistas e outras publicações e coordena atividades de doação e aquisição 
de livros e outras publicações;  Desenvolve programa de estímulo à leitura e à 
freqüência em bibliotecas e arquivos, voltado à população estudantil e à popula-
ção em geral; Realiza o treinamento do pessoal de apoio;  Trabalha em coorde-
nação com o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo;  Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua 
área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos de legislação básica da área de atu-
ação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento e 
desenvolvimento dos sistemas de informações do município.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Biblioteconomia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

BIÓLOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza estudos, pesquisas e levantamentos de informações que forneçam subsí-
dios à formulação de políticas, diretrizes e planos referentes à implantação, ma-
nutenção e funcionamento de programas na área biológica em geral, e à sua apli-
cabilidade à Saúde Pública e ao Meio Ambiente, em especial.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Participa da elaboração do planejamento da área de Saúde Pública e Meio Am-
biente; Realiza análises clínicas, citológicas, patológicas e bioquímicas; Executa 
tarefas relacionadas à montagem de laboratórios, implantação e coordenação de 
técnicas a serem adotadas em sua rotina, bem como a sua administração;  Rea-
liza supervisão e controle de pragas e desenvolve ações de vigilância em saúde, 
na esfera de sua competência legal, nas áreas ambientais, sanitárias, epidemio-
lógicas e de saúde do trabalhador; Articula-se com outros especialistas, tendo 
em vista o planejamento, a execução e a avaliação de projetos ligados principal-
mente às áreas de saúde pública e de preservação do meio ambiente; Participa 
de atividades de controle de animais e de campanhas de vacinação, quando so-
licitado; Mantém intercâmbio com autoridades governamentais e empresariais 
ligadas aos problemas de saúde pública e de meio ambiente do Município; De-
senvolve métodos e técnicas de trabalho que permitam a melhoria da qualidade 
dos serviços da área biológica; Emite parecer técnico-científico, realiza relató-
rios e outros documentos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 
Mantém-se atualizado com relação à legislação pertinente à sua área de atuação; 
Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos de legislação básica da área de atu-
ação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento e 

desenvolvimento dos sistemas de saúde e de meio ambiente.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Biologia e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

BIOMÉDICO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza pesquisas em laboratórios médicos na área de sua especialidade; anali-
sa exames laboratoriais e soros sanguíneos, a fim de detectar processos infec-
ciosos; efetua bacterioscopia visando investigar e resolver problemas de saúde 
pública.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza pesquisas em laboratórios médicos na área de sua especialidade, visan-
do investigar e procurar resolver problemas de saúde pública;  Realiza análises 
clínicas através de exames de sangue, urina e fezes, interpretando os resultados 
através de técnicas específicas e atuando em conjunto com outros especialistas;  
Orienta e supervisiona a execução de exames parasitológicos, bacteriológicos e 
bioquímicos, analisando amostras de sangue, secreções e urina; Utiliza apare-
lhos específicos, manipula reagentes químicos baseando-se em tabelas pré-de-
terminadas, métodos de centrifugação e sedimentação, isolando e identificando 
bactérias, desenvolvendo testes de amostras;  Realiza análises físico-químicas 
e micro-biológicas para o saneamento do meio ambiente; Assume a responsa-
bilidade técnica e firmar os respectivos laudos em sua área de atuação; Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua 
área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Biomedicina e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, coordena, executa, supervisiona e avalia atividades e ações de odonto-
logia no âmbito da assistência e pesquisa, nos diferentes níveis de complexidade 
das ações de saúde.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilo-facial, utilizando 
processo clínico ou cirúrgico para promover e recuperar a saúde bucal em ge-
ral;  Efetua restaurações, extrações, limpeza dentária, aplicação de flúor, pulpec-
tomia e demais procedimentos necessários ao tratamento, devolvendo ao den-
te sua vitalidade, função e estética;  Atende pacientes de urgência odontológica, 
prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e tipo de problema 
detectado;  Realizar cirurgias corretivas de trauma facial, fendas palatinas, lábios 
leporinos e cirurgias ortognáticas;  Realiza cirurgias de lesões benignas, remoção 
de focos, extração de dentes inclusos, semi-inclusos, suturas e hemostasias;  
Efetua a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar 
a instalação de focos de infecção; 
Substitui ou restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas 
protéticas, para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação 
e restabelecer a estética;  Produz e analisa radiografias dentárias;  Retira mate-
rial para biópsia, quando houver suspeita de lesões cancerígenas;  Participa de 
equipe multiprofissional, orientando e treinando pessoal, desenvolvendo e imple-
mentando programas e projetos de saúde, visando contribuir para a melhoria da 
saúde da população;  Supervisiona a utilização de materiais e produtos odonto-
lógicos, fomentando a racionalização e requisitando a reposição quando neces-
sário; Participa de reuniões com os profissionais da área, analisando e avaliando 
problemas surgidos no serviço, procurando os meios adequados para solucio-
ná-los;  Participa de atividades de capacitação e treinamento de pessoal de ní-
vel elementar, médio e superior, na área de sua atuação.  Executa outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação:
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação Superior em Odontologia com especialização e registro profissional 
JORNADA DE TRABALHO
16h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

CIRURGIÃO DENTISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde 
bucal. Coordenar e executar estudos, pesquisas e levantamentos relacionados 
às anomalias da cavidade oral e seus elementos, que interferem na saúde da po-
pulação.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Examina os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 
verificar a presença de cáries e outras afecções; Identifica as afecções quanto á 
extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames labora-
toriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento, aplica aneste-
sias para dar conforto ao paciente; Ministra diversas formas de tratamento cirúr-
gico, clínico e de outra natureza, conforme sua área de atuação,  para as doenças 
e afecções da cavidade oral e seus elementos;  Extrai raízes e dentes utilizando 
aparelhos especiais, restaura cáries dentárias, faz limpeza profilática dos dentes 
e gengivas, substitui ou restaura partes da coroa dentária colocando incrustações 
ou coroas protéticas; Faz perícia odontoadministrativa, examinando a cavidade 
bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados; Realiza tratamentos especiais ser-
vindo-se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou 
ósseos,  Prescreve ou administra medicamentos específicos indicados na odon-
tologia, determinando via oral ou parenteral para prevenir hemorragia pós-cirúr-
gica ou avulsão;  Participa do planejamento, execução e avaliação de programas 
educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de atendi-
mento odontológico voltados para o escolar e para a população em geral; Planeja 
e realiza em unidades do PSF atividades de identificação das famílias de risco e 
contribuir com o trabalho do Agente Comunitário de Saúde; Participa do planeja-
mento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaborando nor-
mas técnicas e administrativas; Emite parecer técnico em sua área de atuação;
Coordena e supervisiona o trabalho executado pelo auxiliar e/ou técnico em saú-
de bucal; Participa das atividades a serem desenvolvidas na instituição por re-
sidentes, estagiários e voluntários; Executa outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas a sua área de atuação: ENDODONTIA ODON-
TOPEDIATRA ORTODONTISTA PERIODONTISTA PROTESISTA REQUISITOS BÁ-
SICOS  Graduação superior em Odontologia, registro profissional e especializa-
ção conforme área de atuação.
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JORNADA DE TRABALHO
16h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

CONTADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa ações de planejamento, supervisão e orientação dos processos e proce-
dimentos da área de gestão e contabilidade pública.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Planeja, supervisiona e orienta a execução de operações contábeis de acordo 
com as exigências legais e administrativas, a fim de apurar os elementos neces-
sários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e finan-
ceira da administração municipal; Supervisiona os trabalhos de contabilização de 
documentos, analisa e dá orientações sobre como processá-los, em observân-
cia ao plano de contas adotado; Controla e participa dos trabalhos de análise e 
conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emen-
dando possíveis erros, a fim de assegurar a correção das operações contábeis; 
Organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as 
normas contábeis, a fim de demonstrar os resultados parciais e gerais da situa-
ção patrimonial, econômica e financeira do município; Elabora relatórios sobre a 
situação patrimonial, econômica e financeira do município, apresentando dados 
estatísticos e pareceres técnicos; Mantém-se atualizado sobre as normas legais 
que regem a matéria; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de com-
plexidade associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de planejamento e de gestão contábil e fiscal da administração 
pública; Conhecimentos dos sistemas contábeis com apoio da tecnologia de in-
formação
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Ciências Contábeis e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

EDUCADOR ESPORTIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Promove a prática de atividades e exercícios físicos em geral, atendendo cida-
dãos de diferentes faixas etárias, ensinando e orientando os princípios, as regras 
e técnicas dessas atividades esportivas, para possibilitar- lhes o desenvolvimen-
to harmônico do corpo e a manutenção de boas condições de saúde.  
DESCRIÇÃO DETALHADA
Desenvolve, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas e jogos em geral, 
ensinando técnicas desportivas e instruindo acerca dos princípios e regras ine-
rentes a cada um deles; Estuda a necessidade e a capacidade física dos cida-
dãos-alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, para determi-
nar um programa esportivo adequado; Desenvolve atividades físicas específicas 
voltadas para os cidadãos de terceira-idade; Elabora o programa de atividades 
esportivas, baseando-se nas necessidades, na capacidade e nos objetivos vi-
sados, para ordenar a execução dessas atividades; Realiza treinamentos espe-
cializados com atletas de diferentes modalidades esportivas, avaliando e super-
visionando o preparo físico dos atletas; Efetua testes de avaliação física durante 
ou após cada série de exercícios e jogos executados pelos cidadãos-alunos; En-
caminha o cidadão-aluno aos profissionais de saúde, no caso de contusões ou 
outros problemas advindos dos exercícios praticados; Atua em conjunto com os 
demais profissionais da área de atuação nas demais secretarias municipais a fim 
de prestar orientação para identificar necessidades de treinamento desportivo; 
Elabora informes técnicos na área de atividades físicas e do desporto; Execu-
ta outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua 
área de atuação
REQUISITOS BÁSICOS
Bacharelado em Educação Física e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

ENFERMEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Supervisiona os procedimentos técnicos e realiza o planejamento, a coordenação 
e a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, prestando cuidados de 
enfermagem sempre que necessário; controla e requisita materiais e medicamen-
tos; participa de programas de promoção da saúde e contribui para o desenvol-
vimento dos trabalhos realizados pela equipe de saúde.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Executa a supervisão e coordenação da equipe de auxiliares de enfermagem, 
avaliando a qualidade técnica do serviço prestado;  Programa e supervisiona as 
atividades de enfermagem, controlando boletins de produtividade e o número de 
exames e consultas realizados; Desenvolve serviços de enfermagem, tais co-
mo administração de medicamentos, realização de curativos, controle da pres-
são venosa, monotorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de 
cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, entre 
outros; Executa cuidados e serviços de enfermagem de maior complexidade téc-
nica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; Atua nos serviços burocráticos de enfermagem, elaborando 
escalas de serviço, planos de trabalho e atribuições diárias; Preenche prontuários 
de pacientes, bem como todos os registros relativos a sua atividade; Participa do 
planejamento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaboran-
do normas técnicas e administrativas; Realiza estudos e previsão de recursos ne-
cessários ao funcionamento dos serviços de enfermagem; Participa de reuniões 
de caráter administrativo e de reuniões de caráter técnico de enfermagem, visan-
do o aperfeiçoamento dos serviços prestados;
Programa e executa o treinamento sistemático em serviço do pessoal de enfer-
magem;  Desenvolve programas de prevenção e controle de doenças em geral 
e programas especiais para mulheres, crianças e adolescentes.  Executa outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de 
atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos sobre as normas e os procedimentos da legislação básica da 
área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o pla-
nejamento e desenvolvimento do sistema único de saúde.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Enfermagem e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO

As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

ENGENHEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Elabora, executa e acompanha projetos de acordo com a área de especialização 
da Engenharia, e realiza a fiscalização quanto à regularidade ante as normas e le-
gislações vigentes.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia, estudando e preparando planos, 
métodos de trabalho e demais dados requeridos, assegurando-se dos padrões 
técnicos exigidos.  Executa modificações, detalhamento e/ou complementos em 
projetos, a partir de dados recebidos e/ou levantados em campo; Fiscaliza a exe-
cução de projetos civis, mecânicos, elétricos, hidráulicos, executados por ter-
ceiros; Organiza, supervisionar, inspecionar e orientar os serviços de manuten-
ção civil, elétrica, hidráulica e mecânica; Promove a distribuição de serviços de 
obras e manutenção, bem como acompanhar a execução dos serviços realiza-
dos; Controla os materiais utilizados nos diversos serviços, bem como a requisi-
ção junto ao almoxarifado; Elabora memoriais técnicos descritivos de obras, bem 
como, detalhar outros materiais necessários a serem utilizados, discriminando 
quantidades, tipos, especificações etc.; Efetua medições de obras, verificando os 
serviços que foram executados; Orienta a boa utilização dos equipamentos e a 
conservação das ferramentas de serviço; Verifica as condições de trabalho com 
relação à segurança dos funcionários subordinados ao setor, zelando pela segu-
rança; Efetua a fiscalização de obras que estão sendo executados pela Prefeitura 
e/ou empreiteiras, verificando se estão sendo realizadas em conformidade com o 
projeto; Elabora os documentos técnicos necessários e compatíveis com a for-
mação, para tramitação de processos junto a órgãos externos para a obtenção 
de licenças, autorizações, etc.; Elabora Termos de Referência para contratação 
de projetos; Cumpri normas e regulamentos internos de segurança do trabalho e 
outras emanadas da Prefeitura; Executa outras tarefas de mesma natureza ou ní-
vel de complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Desenvolve projetos e técnicas específicas de sistemas de saneamento, irrigação 
e drenagem; Orienta as atividades de análise do solo, verificando os elementos e 
percentuais existentes, visando a formulação de fertilizantes; Pesquisa e atua no 
desenvolvimento de técnicas de combate a ervas daninhas, pragas, insetos ou 
doenças da lavoura;
Pesquisa e atua em projetos de adubação e conservação do solo, visando o au-
mento da produtividade agrícola; Planeja e coordena o plantio de horticultura nas 
escolas e comunidades; Estuda o crescimento das plantas e o rendimento dos 
cultivos agrícolas, observando os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, 
adubagem e outras condições, para possibilitar um maior rendimento e qualida-
de dos produtos agrícolas;  Promove estudos e orienta no planejamento e melhor 
aproveitamento dos recursos naturais, áreas verdes, arborização urbana, parques 
e bosques; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Desenvolve projetos e estudos ligados à saúde ambiental, desenvolvendo ações 
de baixa, média e alta complexidade, nas áreas: sanitária, epidemiológica e saú-
de do trabalhador, voltados ao controle e a preservação do meio ambiente; Re-
aliza pesquisas de campo, estudos, experimentações, estatísticas, avaliações e 
testes de laboratório para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da 
ciência ambiental; Implementa e monitora medidas e ações mitigadoras na área 
urbana; Desenvolve atividades ligadas à gestão e manejo de resíduos e efluen-
tes; Programa e dirige o plantio de bosques e a preservação e expansão de zonas 
arborizadas; Participa do planejamento do uso de áreas urbanas e ordenamento 
territorial; Elabora pareceres e estudos de impacto ambiental causado por obras; 
Estuda os efeitos de contaminação ambiental e das condições climáticas sobre 
os remanescentes florestais do município; Aplica as leis e regulamentos de pre-
venção do meio ambiente; Monitora a qualidade da água; Analisa e avalia siste-
mas de informações e banco de dados; Investiga surtos, acidentes e ambientes 
de risco; Planeja e atua em ações de capacitação, formação e educação para fins 
de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias; Desenvolve alternati-
vas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões técnicos e educativos 
para fomentar o convívio sustentável da sociedade e natureza; Efetua ações de 
autuação, apreensão e ou interdição de equipamentos, produtos, serviços que 
estejam funcionando em desacordo com as legislações sanitárias vigentes, colo-
cando em risco a saúde da população; Emite parecer técnicos e elabora relatórios 
sobre assuntos de sua competência; Executa outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO CIVIL
Desenvolve estudos, pesquisas e levantamentos na área de engenharia civil; Pla-
neja, elabora, coordena, dirigi e executa projetos, preparando planos, métodos 
de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, 
manutenção e reparo das obras e assegurar os padrões técnicos exigidos; Su-
pervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplenagem, projetos de locação, pro-
jetos de obras viárias e pavimentação, observando o cumprimento das especifi-
cações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; 
Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e 
as alterações ocorridas em relação ao projeto original; Procede à avaliação físi-
co-funcional dos projetos de edificações dos estabelecimentos e equipamentos; 
Elabora métodos de trabalho para os projetos a serem executados. Participa de 
perícia técnica quando designado; Avalia as condições gerais requeridas para a 
obra, examinando as características do terreno disponível para determinar o local 
mais apropriado para a construção; 
Elabora projetos de obras, estabelecendo planos, plantas, especificação e or-
çamentos de custos e materiais; Realiza o acompanhamento e supervisiona as 
operações da obra, tendo em vista o cumprimento dos prazos legais contratuais; 
Supervisiona os trabalhos dos encarregados das construções, tendo em vista o 
comprimento das especificações técnicas e de prazo da obra; Emite pareceres 
técnicos na sua área de atuação. Executa outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS
Implementa modelo físico da estrutura de dados da empresa, configurando e 
mantendo o banco de dados; Executa tarefas básicas de adminstração, manu-
tenção e refinamento de atributos do banco de dados, “tunning”, performance, 
recursos de desempenho e portabilidade, além de analisar desempenho de sis-
temas; Define regras de acesso, criação de usuários, política de segurança de 
acesso aos dados;  Coordena migração de plataformas no que se refere a estru-
tura de dados; Define rotinas para monitoramento e identificação de falhas para 
aperfeiçoamento do sistema gerenciador de banco de dados, além de implemen-
tar as regras para a realização de backup do banco de dados;  Atua em ambientes 
de alta disponibilidade e de recuperação de desastres; Executa tarefas básicas de 
administração do banco de dados, tais como: gerenciar tabelas, criar índices e 
aplicar patches, etc. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de com-
plexidade associada à sua área de atuação. 

 
ENGENHEIRO DA COMPUTAÇÃO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Comunica e expressa conceitos e soluções relacionados com a segurança da 
informação; Identifica e analisa ofensas e ataques; Realiza auditorias, gestão de 
vulnerabilidades e riscos; Efetua o monitoramento dos sistemas críticos para o 
ambiente de rede corporativa; Realiza análise de quarentena dos serviços e apli-
cações; Identifica, analisa e soluciona incidentes e solicitações relacionadas à 
segurança da informação; Cria regras de firewall e demais sistemas; Elabora rela-
tórios técnicos; Documenta estruturas de rede; Acompanha a execução do proje-
to; Avalia qualidade de produtos gerados; Executa outras tarefas de mesma natu-
reza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO DO TRABALHO
Coordena e efetua análise de projetos a serem implantados, em conjunto com 
as áreas técnicas; Recomenda alterações, visando eliminar ou minimizar riscos 
de acidentes e doenças ocupacionais; Analisa, em conjunto com o médico do 
trabalho, a concessão dos adicionais de insalubridade/periculosidade. Assegu-
ra que se atendam aos requisitos de segurança; Valida sistemas de combate a 
incêndios a fim de regularizar autos de vistoria do corpo de bombeiros; Analisa 
escopos técnicos; Emiti laudos e pareceres; Coordena a interface entre os vários 
setores envolvidos na implantação de projetos, no que tange a área de seguran-
ça do trabalho;
Auxilia na elaboração de manuais, normas, procedimentos e programas de trei-
namento, referentes à segurança e prevenção de acidentes do trabalho; Participa 
da especificação e desenvolvimento dos materiais de segurança, uniformes de 
trabalho e equipamentos de proteção; Desenvolver programas de segurança; Ela-
bora relatórios de segurança; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO ELÉTRICO
Supervisiona, coordena e dá orientação técnica; Realiza estudos, planejamen-
to, projetos e especificação técnica de materiais e serviços; Elabora orçamen-
tos; Dirige obras e projetos técnicos; Vistoria, faz perícia, avalia, arbitra laudos 
e pareceres técnicos; Orienta equipe de instalação, montagem, operação, reparo 
ou manutenção; Executa projetos elétricos/eletrônicos e elabora documentação 
técnica; Coordena e controla empreendimentos voltados à sua área de atuação 
Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada 
à sua área de atuação. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia relativos às obras e instalações 
destinadas ao saneamento básico, estudando características e especificações e 
preparando orçamentos de custo, recursos necessários, técnicas de execução e 
outros dados, para assegurar a construção, funcionamento, manutenção e reparo 
dos sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotos, dentro dos pa-
drões técnicos exigidos;  Estuda as condições requeridas para o funcionamento 
das instalações de filtragem e distribuição de água potável; sistemas de esgotos, 
de drenagem e outras construções;  Prepara o programa de trabalho, elaborando 
esboços, plantas, especificações, cronogramas e outros subsídios técnicos que 
se fizerem necessários, para permitir a orientação e fiscalização do desenvolvi-
mento da obra;  Prepara previsões detalhadas das necessidades de fabricação, 
montagem, funcionamento, manutenção e reparo das instalações e equipamen-
tos sanitários, determinando e calculando materiais, seus respectivos custos e 
mão-de-obra, para estabelecer os recursos indispensáveis à execução do proje-
to.  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associa-
da à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos de legislação básica da área de atu-
ação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento e 
desenvolvimento do município. Àrea de Banco de Dados : geração de relatórios, 
arquitetura de dados, extração e manipulação de dados, instruções SQL, progra-
mação em PL/SQL para desenvolver scripts de criação de objetos, modelagem 
de dados e rotinas de manutenção do BD, ambientes de sistemas operacionais 
Windows Server, Linux e Unix, além de sistema de gerenciamento de bancos de 
dados, preferencialmente em Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Postgre, Mys-
ql, etc. Área de Segurança da Informação: IDS/IPS, Firewall e das tecnologias e 
Segurança da Informação, Lei Sarbanes-Oxley, Segurança da Informação (ISO  
27000, ITIL, COBIT) , Auditoria (ISO 27001, ISO 19011) Analise de riscos (ISO 
31000), protocolos de rede, roteamento, pacotes, transporte de dados, captura e 
análise de dados, projetos de prevenção à vazamento de dados (DLP), classifica-
ção de informações, monitoramento de ferramentas de End Point.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Engenharia, na respectiva especialidade e registro pro-
fissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

FARMACÊUTICO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Presta assistência farmacêutica ao usuário e assessoria técnica à equipe de saú-
de do município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua em equipe multiprofissional na assistência farmacêutica ao usuário e à equi-
pe de saúde do município; Participa da elaboração, coordenação e implementa-
ção de políticas de saúde relativas a produtos farmacêuticos; Atua no controle e 
gerência de produtos farmacêuticos e/ou relacionados à saúde, desenvolvendo 
atividades de planejamento, pesquisa, seleção e padronização; Assessora tec-
nicamente a aquisição de fármacos, o desenvolvimento de produtos, produção, 
manipulação e controle de qualidade; Atua nos processos de planejamento, lo-
gística e controle de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e dispensa 
dos produtos farmacêuticos;  Participa do planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas na instituição por estagiários; Executa outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos especializados na área de atuação e do Sistema Único de Saúde.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Farmácia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

FISIOTERAPEUTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, organiza e realiza serviços de fisioterapia, desenvolve métodos e técni-
cas de trabalho que permitam a melhoria da qualidade dos serviços da área de 
fisioterapia do município.
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DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua no atendimento ao usuário empregando ginásticas corretivas, cinesiotera-
pia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia despor-
tiva e técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recu-
peração funcional dos órgãos e tecidos afetados; Avalia e reavalia o estado de 
saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de 
amplitude articular, de movimentação, de reflexos, provas de esforço, de sobre-
carga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos 
afetados; Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular, bem como exercícios físicos de prepa-
ração e condicionamento pré e pós parto; Realiza relaxamento, exercícios e jo-
gos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistemati-
camente para estimular a sociabilidade; Atende amputados, preparando o coto 
e fazendo treinamento com prótese, para possibilita a movimentação ativa dos 
mesmos; Opina quanto às possibilidades físicas do indivíduo, fazendo exames e 
empregando técnicas de avaliações específicas para possibilitar a seleção pro-
fissional ou escolar; Orienta e avalia atividades de professores e pais de alunos, 
orientando-os na execução correta de exercício físico e na manipulação de apa-
relhos mais simples;
Controla registros de dados, observando as anotações das aplicações e trata-
mento realizados para elaborar boletins estatísticos;  Elabora pareceres técnicos 
sobre assuntos de sua área de competência; Responsabiliza-se por instalações, 
equipamentos, instrumental, máquinas e materiais colocados à sua disposição; 
Desenvolve ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, 
nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; Participa 
das atividades a serem desenvolvidas na instituição por estagiários; Executa ou-
tras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área 
de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos das normas e procedimentos da legislação básica da área de 
atuação e das ferramentas de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Fisioterapia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

FONOAUDIÓLOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de indivíduos com dis-
túrbios de comunicação.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua no atendimento a indivíduos com distúrbios de comunicação, prevenindo, 
avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, linguagem 
oral e escrita e motricidade oral; Avalia as deficiências do paciente, realizando 
exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas pró-
prias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; Orienta o paciente 
com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em 
sessões terapêuticas, visando a sua reabilitação; Atua em equipes multifuncio-
nais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos e ações preventivas em uni-
dades de saúde; Realiza ações individuais e coletivas na assistência, vigilância 
e educação em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e seus 
familiares no processo do tratamento, incentivando o auto-cuidado e as práticas 
de educação em saúde; Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou pro-
blemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de sua espe-
cialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e 
a reabilitação dos mesmos; Orienta a equipe pedagógica das escolas, preparando 
informes e documentos de assuntos de fonoaudiologia a fim de possibilitar sub-
sídios à mesma; Desenvolve ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta 
complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do traba-
lhador; Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores do 
município, principalmente dos que trabalham em locais onde se verifica muito ru-
ído; Participa das atividades a serem desenvolvidas na instituição por estagiários 
e voluntários; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos das normas e procedimentos da legislação básica da área de 
atuação e das ferramentas de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Fonoaudiologia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

GEÓGRAFO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executa serviços relacionados à elaboração, análise, controle de qualidade, edi-
ção e manutenção do material cartográfico da Prefeitura Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza reconhecimentos, levantamentos, mapeamentos, estudos e pesquisas de 
caráter físicogeográfico, antropogeográfico e geo-econômico; Realiza estudos de 
delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões para fins de planejamen-
to e organização sócio-espacial dos núcleos urbanos e rurais; Executa serviços 
relacionados à elaboração, análise, controle de qualidade, edição e manutenção 
do material cartográfico da Prefeitura Municipal mediante:  Interpretação e análi-
se dos dados estatísticos obtidos nos processos de pesquisas e levantamentos; 
Análise, interpretação e comparação de variáveis referentes a fenômenos volta-
dos ao setor, visando obter o diagnóstico situacional; Participação na definição 
de métodos estatísticos, na elaboração de projetos institucionais, redigindo rela-
tórios conclusivos; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de com-
plexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos relativos à operação de sistemas de informações geográficas e 
tratamento de informações de interesse da área no âmbito das secretarias mu-
nicipais.
REQUISITOS BÁSICOS
Bacharelado em Geografia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

GEÓLOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza levantamentos, análises e medições de parâmetros geológicos e geofísi-
cos,  contribuindo para a obtenção de indicadores ambientais. Realiza vistorias 
em campo e elaborar mapas e relatórios técnicos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpre-
tando dados, gerenciando amostragens, caracterizando e medindo parâmetros 
físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos; Realiza estimativa de 

geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando 
mapas e relatórios técnicos e científicos;  Prospecta e explora recursos minerais, 
pesquisa a natureza geológica e geofísica de fenômenos; Efetua serviços am-
bientais e geotécnicos, planeja e controla serviços de geologia e geofísica;  Pro-
duz, interpreta, analisa, processa e armazena dados ambientais, relacionados à 
qualidade de solo, água subterrânea e vegetação;  Contribui para a obtenção de 
indicadores ambientais;  Realiza vistorias em campo e elaborar relatórios e pare-
ceres técnicos;  Participa de grupos internos para estudos e elaboração/revisão 
de normas técnicas e termos de referência.
Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada 
à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Geologia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

JORNALISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Recolhe, redige, registra por meio de imagens e de sons, interpreta e organiza 
informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando 
os acontecimentos, faz seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jorna-
lísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, asses-
sorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Coleta informações e redigi textos para divulgação em rádio, televisão, jornais, 
revistas, sites, etc. Seleciona, revisa e prepara as matérias a serem divulgadas 
nos meios de comunicação; Defini o enfoque e o tamanho da reportagem; Expõe, 
analisa e comenta os acontecimentos; Fotografa cenas reais, pessoas e aconte-
cimentos para reportagens nos meios de comunicação; Administra os conteúdos 
na internet. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associada à sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Jornalismo ou Comunicação Social, com habilitação em 
jornalismo e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
35h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

MÉDICO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diag-
nósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva 
ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros 
de urgência e emergência.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos in-
dividuais, familiares e coletivos em unidades de saúde e nas comunidades locais, 
realizando clínica ampliada; Realiza atendimento ao paciente, emite atestados e 
pareceres, Realiza procedimentos cirúrgicos; Articula recursos intersetoriais dis-
poníveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Participa de capa-
citações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão 
da unidade; Garante a integralidade da atenção à saúde dos usuários; Preenche 
adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da 
unidade; Participa de atividades de ensino e pesquisa, dentro do seu ambiente de 
atuação; Participa de atividades de planejamento e organização junto a sua Uni-
dade de atuação;  
Zela pela proteção individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção, de 
acordo com o risco inerente a sua função; Obedece às normas técnicas de biose-
gurança na execução de suas atividades; Participa do planejamento das ativida-
des a serem desenvolvidas por estagiários na instituição; Executa outras tarefas 
correlatas que lhe forem atribuídas. Examina o paciente, palpando ou utilizando 
instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, sendo necessário, requi-
sita exames complementares; Encaminha ao especialista específico, caso cons-
tate enfermidade fora de sua área de competência; Registra a consulta médica, 
anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os complementares, 
analisa e interpreta resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, hematológi-
cos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar 
o diagnóstico;  Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados; Participa de progra-
mas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, 
assim como a realização em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações 
educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no 
município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo 
constantemente informado sobre as necessidades na unidade de saúde, para 
promover a saúde e o bem estar da comunidade;  Cumpre normas e regulamen-
tos da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e de sua respectiva Se-
cretaria Municipal de Saúde.  Participa de reuniões administrativas e científicas 
do corpo clínico. Contribui, quando aplicável, na orientação de equipe técnica da 
unidade.  atende às normas de segurança do serviço, utilizando equipamentos de 
proteção individual e coletiva, bem como orientando os membros da equipe so-
bre sua utilização; Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto 
ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes um melhor atendimento; Executa outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas a sua área de atuação:
ACUPUNTURISTA
ALERGISTA
ANESTESIOLOGISTA
ANGIOLOGISTA
CARDIOLOGISTA
CIRURGIÃO GERAL
CLINICA MÉDICA
CLÍNICO GERAL
COLPOSCOPISTA
DERMATOLOGISTA DO TRABALHO
ENDOCRINOLOGISTA
ENDOSCOPISTA
GASTROENTEROLOGISTA
GERIATRA
GINECOLOGISTA OBSTETRA
HEMATOLOGISTA
INFECTOLOGISTA
MASTOLOGISTA
NEFROLOGISTA
NEONATOLOGISTA
NEURO PEDIATRA
NEUROLOGISTA
OFTALMOLOGISTA
ORTOPEDISTA
OTORRINOLARINGOLOGISTA
PEDIATRA
PERITO PREVIDENCIÁRIO
PNEUMOLOGISTA

PNEUMOLOGISTA INFANTIL
PSIQUIATRA
PSIQUIATRA INFANTIL
REUMATOLOGISTA SANITARISTA
ULTRASSONOGRAFISTA
UROLOGISTA

CONHECIMENTOS
Conhecimentos especializados na área de atuação e do Sistema Único de Saúde
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Medicina, com especialização na área de atuação ou resi-
dência ou experiência mínima de 5 anos comprovadas na especialidade e registro 
profissional  JORNADA DE TRABALHO
20h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

MÉDICO PLANTONISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Presta assistência integral ao cidadão, em regime de plantão, efetuando exames 
médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando ou-
tras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recur-
sos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da 
população. Presta socorros de urgência e emergência.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atende e faz análise, exame físico e seguimento dos pacientes;  indica condu-
ta de observação, encaminhamento e liberação de pacientes cujas necessida-
des de assistência médica assim requeiram; Presta pronto atendimento, através 
das rotinas e procedimentos de diagnóstico, atende urgências e emergências 
clínicas e/ou de acordo com a área de atuação, solicitando quando necessário 
exames complementares e tratamento clínico ou pequenos procedimentos cirúr-
gicos, para garantir a qualidade da assistência médica aos pacientes; Supervisio-
na a assistência prestada no atendimento imediato ao paciente e de observação; 
Preenche e assina formulários de observação, encaminhamento imediato aos pa-
cientes, cirurgia e óbito;  Participa na execução dos programas de atendimento, 
ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional;  Participa da avaliação 
da qualidade da assistência médica prestada ao paciente com os demais profis-
sionais de saúde no programa de melhoria de assistência global.  Cumpre nor-
mas e regulamentos da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e de sua 
respectiva Secretaria Municipal de Saúde.  Participa de reuniões administrativas 
e científicas do corpo clínico. Contribui, quando aplicável, na orientação de equi-
pe técnica da unidade de Pronto atendimento;  Atende às normas de segurança 
do serviço, utilizando equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como 
orientando os membros da equipe sobre sua utilização; Zela pela conservação, 
preservação e manutenção do patrimônio, equipamento e materiais de consumo 
do seu local de trabalho;
Participa de equipe multidisciplinar, contribuindo com dados e informações para 
a elaboração, planejamento e execução de atividade de Vigilância Epidemiológica 
e de Saúde do trabalhador; Executa suas atividades atendendo às necessidades 
especificas das unidades de Pronto Atendimento estabelecidas pelas diretrizes 
contidas no procedimento operacional padrão do serviço municipal de saúde, 
comprometendo-se com a contínua melhoria na qualidade da assistência; Acom-
panha o paciente nas remoções em ambulâncias; Executa outras tarefas de mes-
ma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação:
ACUPUNTURISTA
ALERGISTA
ANESTESIOLOGISTA
ANGIOLOGISTA
CARDIOLOGISTA
CIRURGIÃO GERAL
CLINICA MÉDICA
CLÍNICO GERAL
COLPOSCOPISTA
DERMATOLOGISTA DO TRABALHO
ENDOCRINOLOGISTA
ENDOSCOPISTA
GASTROENTEROLOGISTA
GERIATRA
GINECOLOGISTA OBSTETRA
HEMATOLOGISTA
INFECTOLOGISTA
MASTOLOGISTA
NEFROLOGISTA
NEONATOLOGISTA
NEURO PEDIATRA
NEUROLOGISTA
OFTALMOLOGISTA
ORTOPEDISTA
OTORRINOLARINGOLOGISTA
PEDIATRA
PERITO PREVIDENCIÁRIO
PNEUMOLOGISTA
PNEUMOLOGISTA INFANTIL
PSIQUIATRA
PSIQUIATRA INFANTIL
REUMATOLOGISTA
SANITARISTA
ULTRASSONOGRAFISTA
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
UROLOGISTA

CONHECIMENTOS
Conhecimentos especializados na área de atuação e do Sistema Único de Saúde.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Medicina, com especialização na área de atuação ou re-
sidência ou experiência mínima de 5 anos comprovadas na especialidade e re-
gistro profissional 
JORNADA DE TRABALHO
24h semanais  
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

MÉDICO VETERINÁRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Atua no exercício das práticas veterinárias que envolvam a profilaxia, diagnóstico, 
tratamento de doenças de animais, criação de animais, assistência técnica e sanitá-
ria; participa do controle de zoonoses, organiza programas de combate e prevenção 
de doenças e realiza vistorias de criações de animais.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Presta assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma e executa o 
planejamento e a execução da defesa sanitária animal; Realiza a vigilância e controle 
de zoonoses, bem como todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais 
inerentes às ações voltadas à saúde animal; Planeja, dirige e realiza pesquisas e pro-
jetos didático-científicos que visem informar e orientar sobre a criação de animais 
domésticos em todos os seus ramos e aspectos;  Atua na formulação de ações de 
saúde animal, seu planejamento, execução e gestão, bem como no desenvolvimen-
to de políticas e recursos destinados a esse campo de atividade; Realiza estudos e a 
aplicação de medidas de saúde pública no tocante as doenças de animais transmis-
síveis ao homem; Participa da inspeção e fiscalização sob o ponto de vista sanitário, 
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higiênico e tecnológico dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção ani-
mal e às indústrias derivadas, nos locais de produção, manipulação, armazenagem 
e comercialização de todos os produtos de origem animal; Quando solicitado, atua 
na peritagem sobre animais, identificação de defeitos, vícios, doenças, acidentes, e 
exames técnicos em questões judiciais; Orienta os técnicos envolvidos no serviço 
de sua área de atuação e participar das atividades a serem desenvolvidas na institui-
ção por estagiários; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexi-
dade associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da especialidade e de vigilância sanitá-
ria e ambiental do município; conhecimentos básicos de informática para aplicação 
em tecnologia de apoio às atividades de práticas veterinárias.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Medicina Veterinária e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

NUTRICIONISTA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição nas áreas da 
saúde, educação e outras afins que requeiram atenção de processos e procedimen-
tos nutricionais para melhoria da qualidade de saúde da população.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição nas áreas de 
saúde, educação e outras afins;  Analisa carências alimentares e o conveniente 
aproveitamento de recursos dietéticos; Elabora o planejamento e execução de car-
dápios e dietas especiais;
Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, ga-
rantindo as condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação vigente; 
Presta assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, domiciliar e em programas 
específicos destinados à coletividade; Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, 
a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, fornecendo cardápio 
com teor protéico; Planeja e elabora o cardápio semanalmente, baseando-se na ob-
servação da aceitação dos alimentos, pelos alunos, para poder oferecer refeições 
balanceadas e evitar desperdícios;  Orienta e supervisiona o preparo, distribuição 
das refeições e o armazenamento para possibilitar um melhor rendimento do servi-
ço;  Programa e desenvolve treinamento com os servidores, realizando reuniões e 
observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos ali-
mentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  Elabora relató-
rio mensal, baseando-se nas informações recebidas, para estimar o custo médio da 
alimentação;  Zela pela ordem e manutenção e higiene dos alimentos, para assegu-
rar a qualidade dos mesmos;  Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da especialidade em apoio aos pro-
gramas e projetos de melhoria de qualidade de vida e de educação nutricional da 
população.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Nutrição e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PROCURADOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Presta assistência jurídica à municipalidade e representa judicial e extrajudicialmen-
te o Município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Presta assistência jurídica à municipalidade, competindo-lhe, para tanto, represen-
tar judicial e extrajudicialmente o Município; Exerce as funções de consultoria e as-
sessoria jurídica do Executivo e da administração em geral; Presta assessoramento 
técnico-legislativo ao Prefeito Municipal; Promove a inscrição, mantém o controle e 
efetua a cobrança da dívida pública; Propõe ação civil pública, representando o Mu-
nicípio; Promove sindicâncias e processos administrativos disciplinares, com apoio 
de comissões instauradas para tais finalidades; Acompanha processos, prestando 
assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a 
audiências e outros atos para defender direitos ou interesses, estuda a matéria jurí-
dica e de outra natureza, consultando leis, jurisprudência e outros documentos para 
adequar os fatos à legislação aplicável; Elabora minutas de editais, contratos, adita-
mentos, convênios e outros documentos jurídicos; Participa das atividades a serem 
desenvolvidas por estagiários na área de atuação; Executa outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS Conhecimentos na área de informática do Word e Excell e da 
plataforma Google,  para aplicação em tecnologia de apoio às atividades de práti-
cas jurídicas.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Direito e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor.

PROFESSOR DE ARTES 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, ministra aulas e orienta a aprendizagem, participando do processo de plane-
jamento das atividades; coordena equipe de instrutores; elabora programas e planos 
de curso; colabora com as atividades de articulação, visando integrar famílias e co-
munidade; avalia o desempenho dos alunos e zela pela aprendizagem.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Coordena equipes de instrutores; Planeja e orienta no processo de aprendizagem; 
Ministra aulas teóricas e práticas; Observa a correta aplicação dos exercícios; Pre-
para o material didático para as aulas; Aplica provas e outros, avaliando o aprendi-
zado dos alunos; Desenvolve trabalhos em aula e esclarece dúvidas; Elabora progra-
mas e planos de curso; Colabora com as atividades de articulação, integra famílias 
a comunidade; Participa de projetos de pesquisa; Estimula a participação dos alu-
nos; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação com habilitação em Artes Plásticas ou Artes Visuais ou Licenciatura Ple-
na em Artes em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas ou Design.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PROFESSOR DE DANÇA  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, ministra aulas e orienta a aprendizagem, participando do processo de plane-
jamento das atividades; coordena equipe de instrutores; elabora programas e planos 
de curso; colabora com as atividades de articulação, visando integrar famílias e co-
munidade; avalia o desempenho dos alunos e zela pela aprendizagem.  
DESCRIÇÃO DETALHADA
Coordena equipes de instrutores; Planeja e orienta no processo de aprendizagem; 
Ministra aulas teóricas e práticas; Observa a correta aplicação dos exercícios; Pre-
para o material didático para as aulas; Aplica provas e outros, avaliando o aprendi-
zado dos alunos; Desenvolve trabalhos em aula e esclarece dúvidas; Elabora progra-
mas e planos de curso; Colabora com as atividades de articulação, integra famílias 
a comunidade;
Participa de projetos de pesquisa; Estimula a participação dos alunos; Executa ou-

tras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de 
atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação com habilitação em Dança ou Artes Cênicas ou Licenciatura Plena em 
Artes com habilitação em Dança ou Artes Cênicas.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PROFESSOR DE MÚSICA  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, ministra aulas e orienta a aprendizagem, participando do processo de plane-
jamento das atividades; coordena equipe de instrutores; elabora programas e planos 
de curso; colabora com as atividades de articulação, visando integrar famílias e co-
munidade; avalia o desempenho dos alunos e zela pela aprendizagem.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Coordena equipes de instrutores; Planeja e orienta no processo de aprendizagem; 
Ministra aulas teóricas e práticas; Observa a correta aplicação dos exercícios; Pre-
para o material didático para as aulas; Aplica provas e outros, avaliando o aprendi-
zado dos alunos; Desenvolve trabalhos em aula e esclarece dúvidas; Elabora progra-
mas e planos de curso; Colabora com as atividades de articulação, integra famílias 
a comunidade; Participa de projetos de pesquisa; Estimula a participação dos alu-
nos; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação com habilitação em Música ou Licenciatura Plena em Arte acompanhada 
de Bacharelado no instrumento ou canto ou Licenciatura Plena em Música com ha-
bilitação no instrumento ou canto ou Licenciatura Plena em Educação Musical com 
Habilitação no instrumento ou canto.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PROFESSOR DE TEATRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, ministra aulas e orienta a aprendizagem, participando do processo de plane-
jamento das atividades; coordena equipe de instrutores; elabora programas e planos 
de curso; colabora com as atividades de articulação, visando integrar famílias e co-
munidade; avalia o desempenho dos alunos e zela pela aprendizagem.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Coordena equipes de instrutores; Planeja e orienta no processo de aprendizagem; 
Ministra aulas teóricas e práticas;
Observa a correta aplicação dos exercícios; Prepara o material didático para as au-
las; Aplica provas e outros, avaliando o aprendizado dos alunos; Desenvolve traba-
lhos em aula e esclarece dúvidas; Elabora programas e planos de curso; Colabora 
com as atividades de articulação, integra famílias a comunidade; Participa de proje-
tos de pesquisa; Estimula a participação dos alunos; Executa outras tarefas de mes-
ma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação com habilitação em Artes Cênicas ou Teatro ou  Licenciatura Plena em 
Artes Cênicas ou Teatro ou Licenciatura Plena em Artes acompanhada de bachare-
lado em Artes Cênicas.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PSICÓLOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolve e coordena estudos, pesquisas e levantamentos nas áreas de psicologia 
organizacional e aplicada ao trabalho; clínica, educacional e social. Realiza análise, 
diagnóstico e terapêutica de indivíduos com distúrbios psíquicos ou com problemas 
de comportamento familiar ou social.
DESCRIÇÃO DETALHADA 
 
ATUANDO EM RECURSOS HUMANOS: 
Elabora análises profissiográficas para os cargos da Prefeitura Municipal; Participa 
da elaboração e execução dos planos de treinamento e desenvolvimento de Recur-
sos Humanos; Atua em recrutamento e seleção; Participa da avaliação de desempe-
nho, da análise das competências, bem como da gestão dos Recursos Humanos. 
Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à 
sua área de atuação. 
 
ATUANDO NA EDUCAÇÃO:
Planeja, acompanha e avalia projetos na área de psicologia aplicada ao trabalho só-
cio educacional, para promoção da saúde mental, no âmbito escolar; Participa da 
elaboração dos programas e planos de ensino e de sua avaliação nas escolas da 
rede, considerando a realidade sócio-econômico e cultura da população a quem 
se destina; Aplica testes de sondagem de aptidões, interesses e outros com vis-
tas à orientação educacional e vocacional dos alunos da rede municipal; Participa 
do plano de educação da Prefeitura; Diagnostica e realiza a terapêutica de alunos 
com distúrbios psíquicos ou com problemas de comportamento familiar ou social; 
Diagnostica alunos infra e supradotados, tendo em vista a adequação de currícu-
los e programas às suas necessidades individuais; Diagnostica e acompanha junto 
a uma equipe multidisciplinar, alunos portadores de deficiências físicas e/ou men-
tais; Reúne-se com pais e os demais especialistas em educação, tendo em vista o 
diagnóstico e a terapêutica de problemas de desajustamento familiar e social dos 
alunos; Participa da elaboração e avaliação dos programas de recuperação da esco-
la; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada 
à sua área de atuação.

ATUANDO NA SAÚDE: 
Realiza assistência psicológica e participa da elaboração e execução de programas 
de saúde; Realiza estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à 
formulação de políticas, diretrizes e planos relativo às  implantação, manutenção e 
funcionamento de programas relacionados aos serviços de saúde pública; Participa 
do planejamento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elabo-
rando normas técnicas e administrativas; Realiza, em conjunto com profissionais, 
atividades lúdicas, pedagógicas, profissionalizantes, de lazer e outras correlatas; 
Participa com profissionais da área de saúde do diagnóstico e da terapêutica de pa-
cientes; Elabora, executa e avalia projetos de trabalho, objetivando a promoção da 
saúde institucional na Prefeitura, através de análise, diagnóstico e intervenção; Re-
aliza estudos e pesquisas de validação de testes psicológicos, avaliações e inter-
pretações; Participa do planejamento e da avaliação de campanhas educativas nas 
áreas de saúde pública,  Participa da realização de diagnósticos, desenvolvimento e 
avaliação de programas de intervenção psico-social junto às comunidades; Encami-
nha usuários a outros especialistas, quando se fizer necessário; Participa de perícia 
técnica, quando designado; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ATUANDO NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA:
Participa da elaboração e avaliação de programas na área de segurança pública; 
Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à 
sua área de atuação. 
 
ATUANDO NA ÁREA SOCIAL:
Participa da gestão e implementação de Programas e Projetos Sociais; Participa 
do desenvolvimento e implementação de políticas públicas e de cidadania; Realiza 
diagnóstico, desenvolve e avalia programas de intervenção psicossocial junto às co-
munidades; Elabora estudos, pesquisas e levantamentos psicosociais das comuni-
dades; Emite parecer técnico na sua área de atuação bem como participar de perícia 
técnica, quando designado; Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade associada à sua área de atuação. 
 
ATUAÇÃO GERAL:
Participa das atividades a serem desenvolvidas na instituição por estagiários; Exe-
cuta outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua 
área de atuação.

CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação 
e das ferramentas de controle e avaliação dos sistemas da área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior em Psicologia e registro profissional
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

PSICOPEDAGOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realiza estudos, diagnósticos, prevenção e terapia psicopedagógica visando a solu-
ção dos problemas de aprendizagem, não só no âmbito escolar, como também em 
áreas voltadas ao atendimento da família e da comunidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Atua na área da educação, com crianças, jovens e adultos que apresentem defasa-
gem de aprendizado, realizando trabalhos de orientação com os professores e ou-
tros profissionais das escolas, a fim de facilitar e promover o sucesso do proces-
so de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento da personalidade do aluno; Utiliza 
métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a 
pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendiza-
gem; Realiza diagnóstico e intervenção psicopedagógica, mediante a utilização de 
instrumentos e técnicas próprios de psicopedagogia, identificando e solucionando 
os problemas educacionais, bem como prevenção dos problemas de aprendizagem; 
Participa de reuniões com a equipe de coordenação da escola, orientando e asses-
sorando os professores nos projetos educacionais, utilizando métodos, instrumen-
tos e técnicas próprias da psicopedagogia, visando alcançar o bem estar do aluno;  
Reúne-se com pais de alunos e os demais especialistas em educação, objetivando 
a identificação, a compreensão e a análise dos problemas no processo de aprendi-
zagem;  Desenvolve e coordena pesquisas e projetos psicopedagógicos dentro das 
escolas do Município. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de com-
plexidade associada à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação 
e das ferramentas de controle e avaliação do sistema educacional.
REQUISITOS BÁSICOS
Graduação superior ou especialização em Psicopedagogia
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Procede ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de 
deficiência físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos para 
ajudá-los na sua recuperação e integração social.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Prepara os programas ocupacionais destinados usuários dos serviços de saúde, es-
colas ou outras instituições sob administração da Prefeitura Municipal, baseando-se 
nos casos a serem tratados para propiciar a esses pacientes uma terapêutica que 
possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; Participa 
de equipe multiprofissional para identificação de distúrbios tendo em vista a elabora-
ção de projetos e programas de reabilitação, emitindo parecer de sua especialidade 
para estabelecer o diagnóstico e tratamento; Avalia, reavalia e promove alta terapêu-
tica ocupacional; Elabora diagnósticos, tratamento e prognóstico terapêutico ocu-
pacional; Desempenha atividades de planejamento, organização e gestão em servi-
ço; Emite laudos, atestados e relatórios terapêuticos ocupacionais; Avalia e executa 
atividades de assistência em saúde de baixo nível de complexidade; Participa das 
atividades a serem desenvolvidas na instituição por estagiários; Executa outras tare-
fas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atua-
ção e das ferramentas de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde e de As-
sistência Social.
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Terapia Ocupacional e registro profissional.
JORNADA DE TRABALHO
30h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de 
revezamento, de acordo com as necessidades do setor. 

TURISMÓLOGO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planeja, coordena e executa trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do 
Município, orientando e supervisionando a implantação de projetos turísticos e de 
lazer.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Realiza levantamento e planejamento do aproveitamento dos recursos turísticos do 
Município, estudando as suas potencialidades;  Coordena a elaboração do Plano 
Municipal de Turismo; Planeja campanha de divulgação, visando a conscientiza-
ção da comunidade sobre as vantagens do desenvolvimento turístico; Coordena, 
orienta e elabora planos e projetos de marketing turístico; Mantém contato com ou-
tros órgãos da administração Municipal, Estadual e Federal, visando à recuperação, 
conservação e exploração dos recursos turísticos existentes no Município; Orienta 
a organização de festividades populares, a promoção de concursos sobre traba-
lhos considerados de interesse turístico para o Município e a elaboração de itinerá-
rios turísticos; Planeja, analisa e executa eventos turísticos e de lazer de interesse 
do Município; Colabora no planejamento da conservação e do aproveitamento de 
logradouros públicos e de áreas naturais do patrimônio histórico, cultural, artísti-
co e ambiental; Colabora com empresas de turismo, quando solicitado, em estu-
dos que visem a uma melhor prestação de serviços e ao conseqüente incremen-
to do turismo no Município; Presta assessoramento na elaboração da proposta 
orçamentária do órgão de turismo relacionado com as despesas de capital para 
investimentos programados; Realiza estudos da conjuntura turística, visando a 
acompanhar o desenvolvimento turístico do Município e a elaboração de políticas 
públicas de turismo; Analisa os efeitos dos pólos emissores e receptores de tu-
ristas sobre os indivíduos, grupos ou categorias sociais; Coordena a implantação 
de sistema de sinalização turística; Interpreta dados sobre os costumes, práticas 
e hábitos dos fluxos turísticos; Presta assessoramento a autoridades em assun-
tos de sua competência; Desenvolve pesquisas e elaborar pareceres em matéria 
de sua especialidade; Orienta, coordena e supervisiona trabalhos a serem desen-
volvidos por equipes auxiliares; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas à sua área de atuação.
CONHECIMENTOS
Conhecimento da história da Cidade de Santana de Parnaiba. Inglês e Espanhol
REQUISITOS BÁSICOS 
Graduação superior em Turismo
JORNADA DE TRABALHO
40h semanais
HORÁRIO DE TRABALHO
As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou 
de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.
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