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CÓDIGO 
CARGO 

 

REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 

DE 

VVAAGGAASS 

JORNADA 

SEMANAL 

 

VENCIMENTO 

BASE 

R$ 

NÍVEL SUPERIOR 

01 FONOAUDIÓLOGO 

Conclusão de curso de nível superior em Fonoaudiologia e registro no 

CREFONO. CR 20h 2.598,42 

02 MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Conclusão de curso de nível superior em Medicina e registro no CRM. 

 CR 40h 19.398,48 

03 ODONTÓLOGO 
Conclusão de curso de nível superior em Odontologia e registro no CRO. 

01+CR 20h 4.281,49 

04 PROFESSOR 

Normal Superior com diploma expedido até 31 de dezembro de 2006 ou 
Pedagogia com diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 
de maio de 2006. 

03+CR 40h 3.241,60 

05 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial; ou 
Licenciatura em Pedagogia com Complementação em Educação Especial; 
ou Normal Superior com Complementação em Educação Especial. 

CR 40h 3.241,60 

06 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Licenciatura em Educação Física. 
CR 40h 3.241,60 

07 
PROFESSOR DE LÍNGUA 

INGLESA 

Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês. 
CR 20h 1.620,80 

NÍVEL MÉDIO 

08 
AGENTE DE APOIO A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
Diploma de conclusão do Ensino Médio 01+CR 40h 2.066,90 

09 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, curso Técnico em Enfermagem e 

registro no COREN. 

 
CR 40h 2.349,84 

10 

TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 

 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e de curso Técnico em Higiene 

Dental e registro no CRO. 
CR 40h 1.712,59 
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CÓDIGO 
CARGO 

 

REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 

DE 

VVAAGGAASS 

JORNADA 

SEMANAL 

 

VENCIMENTO 

-BASE 

R$ 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (8º ANO/SÉRIE) 

11 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e certificado de curso para 

qualificação profissional de Auxiliar de Consultório Dentário, com carga 

horária mínima de 100 horas e/ou declaração de registro no CRO. 

CR 40h 1.328,72 

12 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental, Carteira Nacional de 

Habilitação para condução de veículos na categoria “C” e experiência de, no 

mínimo, 2 (dois) anos no exercício das atividades descritas comprovada por 

meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou ato de 

investidura em cargo público. 

01+CR 40h 2.657,50 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4º ANO/SÉRIE) 

13 
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 
01+CR 40h 1.564,96 

CR – Cadastro de Reserva 

Obs: Os servidores recebem a título de Vale Alimentação o valor de R$ 150,00 para todos os cargos.  

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES (LC 1712/ 2014) 

NÍVEL SUPERIOR 

 

FONOAUDIÓLOGO: Atuar na prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; efetuar avaliação e 

diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; 

executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL: participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os 

protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar 

de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de educação 

em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 
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analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, 

visando prestar assistência integral; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; preencher 

e assinar declarações de óbito; realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar 

partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus  familiares ou responsáveis; participar de 

grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências 

entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem 

enfermidades; promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação da 

equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em 

saúde implementadas por equipe; atuar em equipe interdisciplinar e interdisciplinar na estratégia Saúde da Família; atuar de acordo com Código de Ética de sua classe; 

efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar assistência a 

pacientes que estão em internação domiciliar e ou acamados; prestar atendimento em urgências e emergências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando 

necessário; acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, 

quando necessário; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; participar de 

auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 

especialidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; desempenhar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

 

ODONTÓLOGO: participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; - cumprir os protocolos 

clínicos instituídos pelo Município; - realizar tratamento curativo (restaurações, extrações, raspagens, curetagem subgengival e outros) e preventivo (aplicação de flúor, 

selantes, profilaxia e orientação sobre escovação diária); - realizar atendimentos de urgência; - encaminhar usuários para tratamentos de referência odontológica, oferecidos 

pelo Sistema Único de Saúde; - examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista, utilizando instrumentais ou equipamentos 

odontológicos por via direta, para verificar patologias da boca; - identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos especiais, radiologia ou 

exames complementares para estabelecer diagnósticos, prognóstico e plano de tratamento; - aplicar anestesias tronco-regionais, infiltrativas terminais e tópicas ou qualquer 

outro tipo regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento; - efetuar remoção de tecido cariado e 

restauração dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e materiais odontológicos adequados para restabelecer a forma e a função do elemento dentário; - executar a 

remoção mecânica da placa dental e do cálculo e tártaro supra e subgengival, utilizando-se meios manuais e ultrassônicos; - realizar Raios X odontológico para diagnóstico 

de enfermidades; - proceder a perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e 

regulamentos; - realizar exames nas escolas e na comunidade por meio tátil-visual para controle epidemiológico e tratamento de doenças bucais; - elaborar, coordenar e 

executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo para a comunidade; - realizar ações de educação em saúde bucal individual e coletiva, visando 

motivar e ampliar os conhecimentos sobre o assunto, bem como despertar a responsabilidade do indivíduo no sucesso do tratamento; - prestar orientações à comunidade 

sobre higiene bucal e comportamento alimentar; - orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos de Higiene Dental e pelos Auxiliares de 

Consultório Dentário; - levantar e avaliar dados sobre a saúde bucal da comunidade; - participar do planejamento das ações que visem a saúde bucal da população; 

- integrar equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família; - orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em 

sua especialidade, observando a sua correta utilização; - utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; - desempenhar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 
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PROFESSORES: participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; - elaborar e cumprir plano de trabalho, programas, projetos, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento; - zelar pela aprendizagem dos alunos; - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; - ministrar os 

dias letivos e horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; - 

colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; - promover experiências de ensino e aprendizagem contribuindo para o 

aprimoramento da qualidade de ensino;  - participar de reuniões, dias de estudo, atividades cívicas e outras; - seguir as diretrizes do ensino emanados do órgão superior 

competente.  

 

NÍVEL MÉDIO 

 

AGENTE DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL: executar, sob supervisão, atividadesauxiliares e de apoio à educação infantil, zelando pela higiene, segurança e saúde das 

crianças. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 

prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, como administração de sangue 

e plasma, controle de pressão venosa, monitorização e utilização de respiradores artificiais; controlar sinais vitais dos pacientes, observando a respiração e pulsação e 

utilizando aparelhos de ausculta e pressão; prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal;  efetuar curativos diversos, empregando os 

medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica ou do enfermeiro; adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados, 

realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-os; auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, 

conforme instruções recebidas; atuar em sala de vacina realizando aplicação de imunobiológicos quando capacitado; preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e 

equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; participar de campanhas de vacinação; assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle 

sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial; assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância sanitária; 

auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária; proceder a visitas domiciliares, buscando 

auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; participar de programas e atividades de educação em saúde; participar na execução de programas e 

atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários; participar dos programas de higiene e segurança do 

trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 

vigilância epidemiológica; participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; participar de programas 

educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade; anotar no prontuário do cliente as atividades da 

assistência de enfermagem; participar de atividades de capacitação promovidas pela instituição; zelar pela conservação dos equipamentos utilizados; auxiliar no processo de 

notificação e investigação em processos de vigilância epidemiológica; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; realizar outras 

atribuições afins. 

 

 

 

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL: 

dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao cirurgião dentista durante a consulta ou ato operatório; 

preparar o paciente para consultas ou cirurgias, posicionando-os de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias químicas 
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apropriadas, para prevenir contaminação;  passar os instrumentos ao cirurgião dentista posicionando peça por peça na mão do mesmo à medida que forem sendo 

solicitados, para facilitar o desempenho funcional; proceder à esterilização da bandeja de instrumental, limpando-a e esterilizando os instrumentais para ordená-los para o 

próximo atendimento e evitar  contaminações; manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do cirurgião dentista; orientar os pacientes sobre 

higiene bucal; fazer demonstrações técnicas de escovação; executar ou auxiliar na aplicação de substâncias para a prevenção da cárie dental; confeccionar modelos em 

gesso bem como selecionar e preparar moldeiras; fazer tomada e revelação de radiografias intraorais; realizar teste de vitalidade pulpar; 

realizar a remoção de indutos, placas e cálculos gengivais; remover suturas; inserir e condensar substâncias restauradoras; participar dos programas educativos de saúde 

oral promovidos pela Prefeitura, orientando a população sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; confeccionar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas 

atividades executadas  para permitir levantamentos estatísticos; participar do Programa de Saúde da Família; zelar pela conservação dos equipamentos utilizados; orientar e 

treinar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; manter estoque de medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos 

mesmos, informando à chefia imediata a necessidade de reposição; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; realizar outras 

atribuições afins. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: auxiliar o Técnico em Saúde Bucal e/ou o Odontólogo no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas e 

ambulatórios odontológicos que possuam o serviço de odontologia. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer 

ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, tais como 

varrição de ruas, parques e jardins, limpeza de ralos, caixas de passagem e bocas-de-lobo, capina e roçada de terrenos, transporte de materiais de construção, móveis, 

equipamentos e ferramentas, carga e descarga de veículos. 


