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CÓDIGO 
DO 

CARGO  
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS 
PARA 

DEFICIEN
TES 

 
JORNADA  
SEMANAL 

VENCIME
NTO-
BASE 
(R$) 

NÍVEL SUPERIOR 

01 ADVOGADO CREAS 
Diploma de graduação em Direito e comprovante de registro na 

OAB 
CR 

 
0 20h 1.904,75 

02 
ANALISTA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Diploma de graduação em Gestão de Recursos Humanos ou 

Administração ou Administração Pública e comprovante de 

registro no CRA. 

CR 

 
0 40h 2.522,06 

03 ARQUITETO URBANISTA 
Diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo e 

comprovante de registro no CAU. 
01 0 30h 2.734,34 

04 
ASSISTENTE CONTÁBIL-
FINANCEIRO 

Diploma de graduação em Ciências Contábeis ou Economia e 

comprovante de registro no respectivo Conselho. 
CR 0 40h 1.970,08 

05 ASSISTENTE SOCIAL 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de 

registro no CRESS. 
CR 0 20h 

 
1.800,22 

06 ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de 

registro no CRESS. 
01 0 30h 2.700,33 

07 ASSISTENTE SOCIAL - CRAS 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de 

registro no CRESS. 
01 0 20h 1.800,22 

07 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Remanejado para Edital 02 

Diploma de graduação em Odontologia e comprovante de 

registro no CRO. 
CR 0 40h 4.794,69 

08 CONTADOR 
Diploma de graduação em Ciências Contábeis e comprovante 

de registro no CRC. 
CR 0 40h 3.074,00 

09 ENFERMEIRO 
Diploma de graduação em Enfermagem e comprovante de 

registro no COREN. 
02 0 40h 2.400,32 

10 ENGENHEIRO CIVIL 
Diploma de graduação em Engenharia Civil e comprovante de 

registro no CREA. 
CR 0 30h 2.734,34 

11 FARMACÊUTICO 
Diploma de graduação em Farmácia e comprovante de registro 

no CRF. 
01 0 40h 2.838,68 
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DO 

CARGO  
CARGO 
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DE 
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PARA 

DEFICIEN
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SEMANAL 
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NTO-
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(R$) 

12 FISIOTERAPEUTA 
Diploma de graduação em Fisioterapia e comprovante de 

registro no CREFITO. 
01 0 20h 1.800,22 

13 FONOAUDIÓLOGO 
Diploma de graduação em Fonoaudiologia e comprovante de 

registro no CREFONO. 
02 0 20h 1.800,22 

14 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Remanejado para Edital 02 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro 

no CRM  
01 0 40h 8.178,62 

14 MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro 

no CRM  
CR 0 20h 4.959,15 

15 MÉDICO – GINECOLOGIA  
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro 

no CRM como Especialista em Ginecologia 
01 0 10h 2.479,60 

16 MÉDICO – PEDIATRIA 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro 

no CRM como Especialista em Pediatria 
01 0 10h 2.479,60 

17 MÉDICO DO TRABALHO 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro 

no CRM como Especialista em Medicina do Trabalho 
01 0 10h 2.479,60 

18 MÉDICO VETERINÁRIO 
Diploma de graduação em Medicina Veterinária e comprovante 

de registro no CRMV. 
CR 0 20h 2.479,60 

19 NUTRICIONISTA 
Diploma de Graduação em Nutrição e comprovante de registro 

no CRN. 
01 0 20h 1.800,22 

20 PEDAGOGO SOCIAL Diploma de Graduação em Pedagogia. 01 0 40h 2.533,30 

21 PSICÓLOGO 
Diploma de Graduação em Psicologia e comprovante de 

registro no CRP. 
CR 0 20h 1.800,22 

22 

 
PSICÓLOGO – CRAS 
 
 

Diploma de Graduação em Psicologia e comprovante de 

registro no CRP. 
CR 0 40h 3.600,44 
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CÓDIGO 
DO 

CARGO  
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS 
PARA 

DEFICIEN
TES 

 
JORNADA  
SEMANAL 

VENCIME
NTO-
BASE 
(R$) 

NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO 

23 PROFESSOR DE ARTE Licenciatura em Arte 01 0 20h 1.470,78 

24 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura em Educação Física e comprovante de registro no 
CREF. 

01 0 20h 1.470,78 

25 PROFESSOR DE INGLÊS Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa 01 0 20h 1.470,78 

26 PROFESSOR DE TECNOLOGIA 
Licenciatura em Informática - Diploma de Graduação em curso 
da área de Informática 

01 0 40h 2.512,20 

NÍVEL MÉDIO 

28 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 02 
0 
 

40h 1.073,15 

29 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 04 0 40h 1.073,15 

30 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Remanejado para Edital 02 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio, com certificado 
de curso de Auxiliar de Saúde Bucal e registro no CRO. 

01 0 40h 1.476,06 

30 CUIDADOR INFANTIL Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 01 0 40h 1.347,31 

32 FISCAL DA FAZENDA Diploma de conclusão de curso de Nível Médio CR 0 40h 1.073,15 

33 
FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio CR 0 40h 1.073,15 

34 
MONITOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio 05 0 30h 1.028,69 
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DO 

CARGO  
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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DE 
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PARA 

DEFICIEN
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37 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Curso de Técnico de Enfermagem com registro no COREN 
 

01 0 40h 1.073,15 

38 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 
VACINADOR 

Curso de Técnico de Enfermagem e curso de capacitação para 
vacina e comprovante de registro no COREN 

CR 0 40h 1.073,15 

39 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Curso de Técnico em Segurança do Trabalho 01 0 40h 1.073,15 

40 TESOUREIRO Diploma de conclusão de curso de Nível Médio CR 0 40h 1.460,57 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

27 ALMOXARIFE 
Diploma de conclusão de curso de Nível Médio do Ensino 
Fundamental. 

01 0 40h 1.073,15 

31 ELETRICISTA 
Diploma de conclusão de curso de Nível Médio   
Saber ler e escrever e possuir conhecimento prático 

CR 0 40h 1.073,15 

35 OPERADOR DE MÁQUINAS 

Certificado de conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria D 
Saber ler e escrever e Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C”. 

01 0 40h 1.120,90 

36 
OPERADOR DE TRATOR DE 
PNEUS 

Certificado de conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria D 
Saber ler e escrever e Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C”. 

03 0 40h 1.073,15 

41 AUXILIAR OPERACIONAL Saber ler e escrever 01 0 40h 1.073,15 

42 COVEIRO Saber ler e escrever 04 0 40h 1.073,15 
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 
ADVOGADO – CREAS: 

Prestar atendimento e consultoria jurídica aos usuários do CREAS; Receber denúncias; Fazer encaminhamentos processuais e administrativos; Proferir palestras 

sobre direitos das crianças, adolescentes, idosos, mulheres, e demais públicos atendidos pelo CREAS; Esclarecer procedimentos legais aos profissionais; Elaborar 

levantamento dos casos de violência; Acompanhamento dos usuários em Delegacias e Fóruns; Realizar outras atividades jurídicas inerentes ao operador do direito. 

 

CÓDIGO 
DO 

CARGO  
CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS 
PARA 

DEFICIEN
TES 

 
JORNADA  
SEMANAL 

VENCIME
NTO-
BASE 
(R$) 

43 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

Saber ler e escrever e Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria C com registro de EAR (Exerce Atividade 
Remunerada) e curso para condução de veículo de 
emergência, conforme CTB. 

01 0 40h 1.073,15 

44 MOTORISTA DE CAMINHÃO 

Declaração de conclusão dos anos iniciais (4º ano/série) e 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria E.  
 
Saber ler e escrever e Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C” com registro de EAR (Exerce Atividade 
Remunerada).com registro de EAR (Exerce Atividade 
Remunerada). 

02 0 40h 1.073,15 

45 MOTORISTA DE VEÍCULOS 

Declaração de conclusão dos anos iniciais (4º ano/série) e 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categorias A e B.   
 
Saber ler e escrever e Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
categoria “B” com registro de EAR (Exerce Atividade 
Remunerada). 

02 0 40h 1.073,15 

46 GARI Saber ler e escrever CR 0 40h 1.073,15 

47 PROFESSOR ARTES MANUAIS  Saber ler e escrever CR 0 20h 750,91 

48 MERENDEIRA Saber ler e escrever CR 0 40h 1.073,15 
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ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 

Desenvolver atividades inerentes à rotina trabalhista e relações trabalhistas, tais como: folha, de pagamento, férias, rescisão contratual, homologações, cálculo de 

encargos trabalhistas e administração de estagiários, visando o pleno atendimento às exigências legais. Executar rotinas de administração de pessoal com base na 

legislação trabalhista e previdenciária, visando atender às necessidades operacionais da organização e cumprir as obrigações legais. Controlar procedimentos de 

administração de pessoal, pesquisando e interpretando a legislação trabalhista, visando orientar e minimizar dúvidas dos assuntos pertinentes à área, bem como 

representar o Poder Executivo junto aos órgãos oficiais. Analisar, selecionar e aplicar ferramentas da área de recursos humanos com base em metodologias 

específicas para auxiliar na gestão de pessoas, visando ao desenvolvimento organizacional. 

 

ARQUITETO/URBANISTA: 

Planejamento, projeto, supervisão e execução de obras de arquitetura, atuando também nas áreas de controle e desenho do espaço habitado, como o urbanismo, 

paisagismo e diversas formas de design, respeitando os regulamentos do serviço. 

 

ASSISTENTE CONTÁBIL/FINANCEIRO: 

Executar atividades na área de administração e finanças, no controle de recursos, gestão administrativa, receitas e despesas, pagamento de fornecedores, 

atividades relacionadas com setor contábil e financeiro, gerencia com setor de tributos na arrecadação de impostos e taxas, atualização de cadastros junto aos 

bancos em que o município realiza atividades financeiras, envio, solicitação e arquivamento de documentos, elaboração de relatórios gerenciais, coordenação junto 

ao setor de compras como emissão de autorização de fornecimento entre outros.  

 

ASSISTENTE SOCIAL: 

Prestar atendimento de âmbito social a indivíduos, grupos e comunidades, elaborando diagnóstico para intervenção através de processos básicos e métodos 

próprios, a fim de promover a integração na sociedade, elaboração e gestão de políticas públicas. 

 

CONTADOR: 

Organizar e executar os serviços de contabilidade aplicada ao setor público. Contabilizar as operações que traduzam a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial. Elaborar projetos e fiscalizar a execução orçamentária do Município: Plano Plurianual, LDO e Orçamento Anual. 

 

ENFERMEIRO: 

Realizar procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e legais. Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e 

comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para a saúde do indivíduo, realizar o atendimento integral à população no domicílio, unidades móveis e 

estabelecimentos de assistência à saúde. 

 

ENGENHEIRO CIVIL: 

Elaborar, planejar, executar, fiscalizar, supervisionar, assumir responsabilidade técnica e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e preparando 

planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo em obras e assegurar padrões técnicos 

exigidos. Planejar, acompanhar e controlar o cumprimento legal de normas e padrões técnicos. 
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FARMACÊUTICO: 

Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, análise de tóxicos, de substâncias de origem 

animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender 

as receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 

 

FISIOTERAPEUTA: 

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relativos a utilização de métodos e técnicas fisioterápicas para 

reabilitação física do individuo. Executar métodos e técnicas prescritas pelos médicos e sob a supervisão destes, com a finalidade de auxiliar na restauração, 

conservar ou desenvolver a capacidade física do paciente, diminuída por lesões ou doença. A execução destes métodos em pacientes com lesões músculo-

osteoarticulares, em fase de recuperação ou pacientes pneumológicos que necessitam de terapia física, compreende a efetivação final de uma prescrição médica 

nos seus aspectos de movimentação de paciente, manipulação de aparelhos e supervisão de exercícios juntamente com outra forma de terapia. Estes serviços 

serão executados em hospitais, ambulatórios, residências e secções próprias, informar o médico e solicitar sobre o quadro inicial e a evolução ou não do paciente, 

dando assessoria quanto as questões relativas à sua competência. Atender as consultas fisioterápicas em ambulatórios e unidades sanitárias; ajudar a restabelecer 

deficiências musculares; recuperar pessoas que apresentam dificuldades motoras associadas ou não a problemas mentais, Desenvolver programas de prevenção 

educativa ou recreativa que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados. Exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, 

previstas em Lei, regulamento ou por determinação superior. 

 

FONOAUDIÓLOGO: 

Realizar procedimentos de fonoaudiologia dentro de suas competências técnicas e legais. Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e 

comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para a saúde do indivíduo, realizar o atendimento integral à população no domicílio, unidades móveis e 

estabelecimentos de assistência à saúde. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL: 

Avaliar o paciente como um todo, efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos 

de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente.    

 

MÉDICO ESPECIALISTA/GINECOLOGISTA:  

Realizar atendimento médico ginecológico e obstetra, proceder os exames necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. 

Contribuir em programas preventivos na área da saúde da mulher, participar de reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da 

população feminina. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município.  

 

MÉDICO ESPECIALISTA/PEDIATRA:  

Realizar atendimento médico na área de pediatria, proceder os exames necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. 

Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
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MÉDICO DO TRABALHO: 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde do 

trabalhador, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; realizar capacitações na saúde do trabalhador;  identificar e notificar acidentes de trabalho e 

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

 

MÉDICO VETERINÁRIO: 

Executar programas de proteção e aprimoramento dos rebanhos e demais criações, para assegurar a sanidade, produção racional e economia dos alimentos. 

Realizar ações de promoção a saúde humana e controle de zoonoses.  

 

NUTRICIONISTA: 

Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços e programas de alimentação e nutrição, realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou 

indivíduos sadios ou enfermos, visando a prevenção de doenças, promoção manutenção e recuperação da saúde nas diversas unidades do município. 

 

PEDAGOGO SOCIAL: 

Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; demonstrar consciência 

da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 

especiais, escolhas sexuais, entre outras; desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento; 

participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não-escolares. 

 

PSICÓLOGO: 

Observar, mensurar e avaliar os mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para determinar as características afetivas, 

intelectuais, sensoriais e motoras, possibilitando o diagnóstico, tratamento e orientação a fim de garantir um bom desenvolvimento dessas características e proteger 

a saúde mental. 

 

PROFESSORES: 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de curso, 

atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir 

para o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 

alunos de acordo com Projeto Político Pedagógico, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas alternativas de recuperação para os que apresentarem menor 

rendimento; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e 
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conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior 

competente; Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

escola; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 

 

PROFESSOR DE TECNOLOGIA: 
Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da unidade; Ministrar aulas visando o pleno desenvolvimento do aluno; Elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Ministrar nos dias letivos as horas-aula estabelecidas; 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 comunidade; Incumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem; Executar tarefas correlatas, a critério do 
seu superior imediato. 
 

ALMOXARIFE: 

Atividade de nível médio, envolvendo serviços de registro, controle, carga, descarga, recebimento e entrega de materiais, avaliação da adequação dos produtos e 

materiais que lhe forem confiados a guarda. Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, de acordo com 

as características de cada material, bem como para facilitar a sua localização e manuseio. Manter controles dos estoques, através de registros apropriados, 

anotando todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários. Solicitar reposição dos materiais, conforme necessário, de acordo 

com as normas de manutenção de níveis mínimos de estoque. Elaborar inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros. Separar materiais 

para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários. Atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais 

e peças solicitadas, controlar os níveis de estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição, conforme política ou procedimentos 

estabelecidos para cada item. Supervisionar a elaboração do inventário mensal.  

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:  

Atividade de nível médio, envolvendo serviços de registro, controle, digitação, redação, arquivo e execução de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, 

financeiro, pessoal ou material. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Desenvolver serviços técnico-administrativos de seu setor, redigir, receber, instruir, encaminhar documentos, expedientes e processos; elaborar e redigir ofícios e 

memorandos; lançar dados em sistemas informatizados; analisar e consultar documentos; realizar atendimento ao público. Consultar e lançar dados contábeis e 

orçamentários.  

 

CUIDADOR INFANTIL: 

Trabalhar com crianças de 0 a 6 anos, que estejam atentos ao seu desenvolvimento global e às suas necessidades particulares. Auxiliar a criança na sua higiene 

pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela instituição, fazer a higiene das crianças seguindo rigorosamente a orientação da instituição, 

auxiliar as crianças na hora das refeições, na hora do repouso do dia e na hora de dormir, auxiliar no uso e troca de roupas, ajudar os recreadores e professores de 

educação física nas atividades psicopedagógicas, substituir a recreadora quando for o caso, trocar fraldas, dar banho e zelar  pela higiene do bebê, dar mamadeiras, 

papinhas e alimentos sólidos, além de zelar pela integridade física, mental, moral e social da criança sob a sua assistência. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PENHA - SC 
 CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2019  
                                                                                    ANEXO I – Corrigido pelas Erratas 01 e 03. 

Penha - Edital 01/2019 – Anexo I  
 

 

ELETRICISTA: 

Assegurar as condições de funcionamentos regulares e eficientes de máquinas, instalações e equipamentos elétricos-eletrônicos, bem como da rede elétrica interna, 

identificando defeitos, executando a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos e testando e fazendo 

os reajustes e regulagens convenientes, utilizando métodos e ferramentas apropriados. Limpar e lubrificar motores, transformadores, disjuntores e outros 

instrumentos, visando a conservação e melhoria dos mesmos. Efetuar ligações elétricas em equipamentos portáteis, aparelhos de testes e solda e máquinas 

diversas, instalando fios e demais componentes, com a ajuda de ferramentas apropriadas, testando-os com instrumentos adequados, possibilitando a utilização dos 

mesmos. Atender as necessidades de consumo de energia elétrica, procedendo a instalação e reparo/manutenção de quadros de distribuição, caixas de fusíveis, 

tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, luminárias nas praças, pontos de ônibus e outros equipamentos urbanos, motores, bombas de chafarizes, entre 

outros, testando a instalação para comprovar a exatidão do trabalho realizado. Realizar serviços de montagem e desmontagem de aparelhos de som, imagem e 

telefone nos locais de realização de eventos. Consultar plantas, esquemas, especificações e outras informações, para montar e reparar instalações de baixa e alta 

tensão. Efetuar manutenção da rede de iluminação pública. Solicitar peças para manutenção junto ao almoxarifado ou outro órgão ou mediante pedido à chefia 

imediata. Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e solicitação de seu superior imediato. 

 

FISCAL DA FAZENDA:  

Realizar as ações de tributação, arrecadação, constituição e cobrança administrativa das espécies tributárias de competência do Município; realizar as atividades de 
lançamento, fiscalização e cobrança de tributos; constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à sua revisão de 
ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; controlar, executar e 
aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, 
praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados, bem como o de 
lacrar bens móveis e imóveis, no exercício de suas funções; participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à Administração Tributária; 
estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em processos de consulta; elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos 
de lei referente à matéria tributária; supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias e à formalização de processos; elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial; prestar 
assistência extrajudicial, salvo em ação que figure como parte, aos órgãos encarregados da representação judicial do Município; informar os débitos vencidos e não 
pagos para a inscrição na Dívida Ativa, em processos analisados, antes do termo prescricional; planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades 
de fiscalização, arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições; realizar pesquisa e investigação relativa à inteligência fiscal; examinar documentos, 
livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo 
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Emitir parecer conclusivo sobre regularidades ou irregularidades fiscais de contribuintes, Pessoa Física e 
Jurídica de Direito Público e Privado, sujeitos à imposição tributária. 
 

FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, estabelecimentos da área de produtos e serviços da área de saúde, verificando o cumprimento 

das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, área de serviços e 

produtos, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo; proceder à fiscalização dos 

estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam 

os alimentos; proceder à fiscalização nos estabelecimentos da área de saúde, verificando as condições de estrutura, armazenagem, vencimentos e registro de 
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produtos e medicamentos, manipulação e paramentacão; colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o caso; providenciar a 

interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que 

estejam instalados em desacordo com as normas constantes da Legislação Sanitária; inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, 

consultórios médicos ou odontológicos, entre outros, observando a conformidade das instalações de acordo com a legislação; verificar as infrações e proceder a 

instauração de processos administrativos e proceder às devidas autuações de interdições, inutilização e apreensão inerentes à função; orientar o comércio e a 

indústria quanto às normas de higiene sanitária; lavrar e assinar autos de infração, relatórios e pareceres referentes às ações executadas; elaborar relatórios das 

inspeções realizadas; executar outras atribuições, conforme legislação pertinente à vigilância sanitária, seja lei federal, estadual e/ou municipal.  

 

 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Responsabilizar-se pelas crianças nos horários de entrada, almoço e saída da Instituição de Educação Infantil. Auxiliar os docentes nas atividades diárias dentro da 

instituição, acompanhando e interagindo com as crianças nas atividades de alimentação, higiene, jogos e brincadeiras. Auxiliar na organização das salas e 

equipamentos da instituição educacional. Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional. Interagir com demais profissionais da 

instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto político pedagógico. Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela 

Administração Municipal. Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la. Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de 

acordo com as normas emanadas da Secretaria Municipal da Educação. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Operar máquinas (veículos pesados) de pequena e média complexidade mecânica e operacional, provida ou não de implementos diversos, manipulando 

mecanismos de tração ou impulsão, compactação e poda, carregamento e transporte de materiais, executar operações de limpeza, abertura de canais, 

terraplanagem ou similares em obras públicas. 

 

OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS: 

Operar trator de pneus, provida ou não de implementos diversos, manipulando mecanismos de tração ou impulsão, carregamento e transporte de materiais, executar 

operações de limpeza, terraplanagem, gradeamento de solo ou similares. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 

Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e 

comunidade, em todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, 

administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros. Presta assistência de enfermagem 

a pacientes clínicos e cirúrgicos. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - VACINADOR: 

Prestar serviços de enfermagem e auxiliar a equipe de saúde e atendimento ambulatorial, promovendo a integração dos programas de ações de saúde. Assistir ao 
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enfermeiro. Exercer atividades de assistência de enfermagem, excetuando-se as privativas do Enfermeiro. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de 

vacinas. Integrar a equipe de saúde. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 

Orientar e coordenar o sistema de Segurança do Trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando política de prevenção; Inspecionar locais, 

instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos e de acidentes; Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância para prevenir acidentes; Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais 

equipamentos de proteção; Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme caso; Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de 

trabalho; Manter contato junto aos serviços médicos e social da instituição para o atendimento necessário aos acidentados; Participar de programa de treinamento 

quando convocado; Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no trabalho; Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de 

atuação; Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre a Segurança e Medicina do Trabalho; Investigar acidentes ocorridos, 

examinaras condições, identificar suas causas e propor providências cabíveis. 

 

TESOUREIRO: 

Executar os serviços e as atividades de tesouraria e de pagadoria da Administração Municipal; controlar o fluxo e a aplicação das disponibilidades financeiras; 
executar pagamentos; emitir ordens de pagamento e os respectivos cheques ou borderôs de pagamento; gerenciar a aplicação e o controle de saldos bancários; 
controlar, conferir e lançar toda a movimentação nas contas bancárias de titularidade da Administração Municipal; controlar o fluxo e emitir boletins de caixa; 
obedecer ao cronograma mensal de desembolso, nos termos da LRF e da LOA; conhecer e aplicar a normas de direito financeiro e que se aplicam à ações de 
tesouraria e de controle de ativos financeiros; cumprir todas as normas inerentes ao controle financeiro da Administração Municipal, inclusive de seus fundos; sugerir 
medidas de contenção de gastos e outros serviços afins; manter-se atualizado acerca das normas e doutrina de direito financeiro, aplicável à área de atuação. 
 

AUXILIAR OPERACIONAL: 

Coordenar e executar trabalhos relativos à área operacional da Administração Municipal; participar de treinamento, quando exigido; Auxiliar na execução de tarefas 

de responsabilidade e controle de equipamentos, ferramentas, transportes de materiais e proteção individual e coletiva no local de trabalho, higiene, iluminação, 

ventilação e outros; executar serviços de obras civis; Elaborar boletim mensal, relatando suas atividades e encaminhar a chefia imediata; Executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

COVEIRO: 

Executar serviços de manutenção, limpeza e fiscalização de cemitérios, bem como os serviços relativos aos sepultamentos. 

 

GARI: 

Realizar serviços de natureza operacional, especialmente, em conservação e limpeza de vias públicas. 

 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA: 

Dirigir ambulância, obedecendo ao código nacional de trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; vistoriar o 

veículo diariamente, antes e após a sua utilização; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e 
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zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeita 

condições; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar 

anotações, segundo as normas estabelecidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a 

fim de manter a boa organização e o controle da administração; recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente 

estacionado e fechado; fazer uso de equipamentos de proteção individual, quando necessário; ter disponibilidade para viagens fora do município em situações 

normais e de emergência; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas. 

 

MOTORISTA DE CAMINHÕES: 

dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos oficiais de transporte de passageiros; realizar plantões de atendimento conforme orientação da secretaria a qual 

estiver vinculado; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, 

freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível dentre outros, tomando as providências cabíveis para a adequada utilização; verificar se a documentação 

do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata, quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o 

fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, as viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e 

descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; conduzir os servidores da Prefeitura, em 

lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; dirigir caminhões, verificando diariamente as condições de funcionamento do 

veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível, entre outros, para o transporte 

de cargas; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis para prevenção ou solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança 

dos passageiros, transeuntes e outros veículos; orientar o carregamento e descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos 

materiais transportados; observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; fazer pequenos reparos de urgência; manter 

o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção 

preventiva do caminhão; executar outras atribuições afins. 

 

MOTORISTA DE VEÍCULOS: 

dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos oficiais de transporte de passageiros; realizar plantões de atendimento conforme orientação da secretaria a qual 

estiver vinculado; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, 

freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível dentre outros, tomando as providências cabíveis para a adequada utilização; verificar se a documentação 

do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata, quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros verificando o 

fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, as viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; auxiliar no carregamento e 

descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; conduzir os servidores da Prefeitura, em 

lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis para 

prevenção ou solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; verificar se a documentação do veículo 

a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da viagem; orientar o carregamento e descarregamento de cargas, a fim de 

manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PENHA - SC 
 CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2019  
                                                                                    ANEXO I – Corrigido pelas Erratas 01 e 03. 

Penha - Edital 01/2019 – Anexo I  
 

largura; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 

necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do caminhão; executar outras atribuições afins. 

 

PROFESSOR DE ARTES MANUAIS  

Compreende os cargos que se destinam a orientar os alunos de cursos oferecidos pela Prefeitura na aprendizagem de práticas produtivas e artísticas para habilitá-

los ao desempenho de uma ocupação junto ao mercado de trabalho. 

 

MERENDEIRA: 

Executar atividades relacionadas ao preparo das refeições seguindo orientações nutricionais cumprindo o cardápio pré estabelecido zelando pelo sabor, aparência, 

textura e temperatura das mesmas, respeitando as normas de higiene pessoal e do local de trabalho. 


