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LEI COMPLEMENTAR N° 69 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre extinção, alteração de denominação e criação de cargos de
provimento efetivo no quadro de pessoal da Administração Pública Direta
do Município de Saquarema.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de
Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Os cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Pública
Direta do Município de Saquarema, constantes no Anexo I, ficam extintos:

I - imediatamente, na data da publicação desta Lei Complementar, caso estejam vagos;

II - na medida em que se tomarem vagos, caso estejam ocupados na data de publicação desta
Lei Complementar.

Art. 2° Ficam extintos os quantitativos dos cargos de provimento efetivo do quadro de
pessoal da Administração Pública Direta, constantes do Anexo II da presente Lei Complementar.

Art. 3° Os cargos de provimento efetivo existentes no quadro de pessoal da Administração
Pública Direta, e os cargos de provimento efetivo criados por esta Lei Complementar, ficam fixados
no Anexo lU, com seus quantitativos, requisitos, vencimentos-base, cargas horárias e atribuições.

Art. 4° Ficam alteradas as denominações dos cargos de provimento efetivo do quadro de
pessoal da Administração Pública Direta constantes no Anexo IV desta Lei Complementar.

Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concurso público, nos termos do mi. 37,
II, da Constituição Federal, para o provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal da
Administração Pública Direta criados por esta Lei Complementar, e para cargos que estejam vagos.

Art. 6° As despesas decolTentes da aplicação da presente Lei Complementar serão atendidas
pelas dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente.

Art. 7° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Saquarema, 24 de novembro de 2021.

Manoela ~uza Gomes Alves
Prefeita
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ANEXO I

DENOMINAÇÃO DO CARGO

AGENTE ADMINISTRATIVO (Lei Complementar n° 00111994)

ALMOXARIFE (Lei n° 013/1990)

ASSISTENTE JURÍDICO (Lei n° 013/1990)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Lei n° 013/1990)

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (Lei Complementar n° 010/2001)

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇO DE SAÚDE (Lei Complementar nO010/2001)

BOMBEIRO HIDRÁULICO (Lei Complementar nO010/2001)

CAIXA (Lei n° 013/1990)

CARPINTEIRO (Lei Complementar n° 010/2001)

COSTUREIRA (Lei nO013/1990)

COVEIRO (Lei n° 013/1990)

COZINHEIRO (Lei nO013/1990)

DESENHISTA (Lei nO013/1990)

DIGITADOR (Lei n° 013/1990)

ELETRICISTA (Lei nO013/1990)

ELETRICISTA DE PAREDE (Lei Complementar n° 010/2001)

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL (Lei n° 013/1990)

FISCAL SANITÁRIO (Lei Complementar n° 010/2001)

GARI (Lei n° 013/1990)

INSPETOR DE ALUNOS (Lei Complementar n° 010/2001)

LEDOR E TRANSCRITOR DE BRAILE (Lei Complementar n° 030/2015)

LUBRIFICADOR (Lei n° 013/1990)

MASSAGISTA (Lei n° 013/1990)

MECÂNICO (Lei Complementar n° 010/2001)

MECÂNICO MÁQUINA PESADA (Lei n° 013/1990)

MÉDICO (Lei Complementar n° 010/2001)

MOTORISTA (Lei Complementar nO010/2001)

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (Lei Complementar n° 010/2001)

MOTORISTA 111- (ÔNffiUS, MICROONffiUS E MAQUINAS) (Lei nO1.200/2012)

OFICIAL ADMINISTRATIVO (Lei n° 013/1990)

OPERADOR DE MÁQUINA (Lei Complementar n° 010/2001)

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (Lei n° 013/1990)

OPERÁRIO (Lei Complementar n° 001/1994)

ORIENTADOR SOCIAL (Lei Complementar n° 030/2015)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita ® PREFEITURA

SAOUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

PEDREIRO (Lei Complementar nO010/2001)

PINTOR DE PAREDE (Lei Complementar n° 010/2001)

PROFESSOR DE BRAILE (Lei Complementar n° 030/2015)

PROFESSOR DE LIBRAS OUVINTE (Lei Complementar n° 030/2015)

PROFESSOR DE LIBRAS SURDO (Lei Complementar n° 030/2015)

RECEPCIONIST A (Lei Complementar n° O I0/2001)

SERVENTE DE PEDREIRO (Lei nO013/1990)

SOLDADOR ELÉTRICO (Lei Complementar n° 010/2001)

SUPERVISOR EDUCACIONAL (Lei Complementar n° 010/2001)

TÉCNICO DE LABORATÓRIO (Lei Complementar n° 00111994)

TELEFONISTA (Lei Complementar n° 010/2001)

TRABALHADOR BRAÇAL (Lei Complementar nO010/2001)

VETERINÁRIO (Lei Complementar n° 010/2001)

VIGIA (Lei n° 0l3/1990)

ANEXO 11

QUANTITATIVO DENOMINAÇÃO DO CARGO
05 FISCAL DE OBRAS

09 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

05 FISCAL DE POSTURAS

260 PROFESSOR MG-1

300 PROFESSOR MG-2

ANEXO 111

QUANTITATIVOS
CARGA

DENOMINAÇÃO DO CARGO VENCIMENTO HORÁRIABASEcargos cargos TOTAL SEMANALexistentes criados

76 24 100 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE R$ 1.207,51 40

70 30 100 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS R$ 1.207,51 40

- 50 50 AGENTE DE TRÂNSITO R$ 1.100,00 40
- 10 10 AGENTE FISCAL DE OBRAS R$ 2.130,89 40

- 10 10 AGENTE FISCAL DE POSTURAS R$ 2.130,89 40

- 10 10 ANALISTA TRffiUTÁRIO R$ 2.130,89 40
06 - 06 ARQUITETO R$ 2.130,89 40

65 60 125 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.136,47 40
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54 - 54 ASSISTENTE SOCIAL R$ 2.130,89 20

40 - 40 ATENDENTE R$ 1.207,51 40

06 06 AUDITOR FISCAL R$ 2.130,89 40

100 90 190 AUXILIAR DE DISCIPLINA R$ 1.100,00 40

190 - 190 AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 1.100,00 40

01 - 01 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA R$ 1.100,00 40

02 - 02 BIÓLOGO R$ 2.130,89 40

06 06 12 CONTADOR R$ 2.130,89 40

08 - 08 CUIDADOR DE IDOSO R$ 1.207,51 40

06 - 06 CUIDADOR INFANTIL R$ 1.207,51 40

03 - 03 DESENHIST A CADIST A R$ 1.207,51 40

02 - 02 ECONOMISTA R$ 2.130,89 40

53 - 53 ENFERMEIRO R$ 2.130,89 36

01 - 01 ENGENHEIRO AMBIENT AL R$ 2.130,89 40

07 - 07 ENGENHEIRO CIVIL R$ 2.130,89 40

01 - 01 ENGENHEIRO FLORESTAL R$ 2.130,89 40

08 - 08 FARMACÊUTICO R$ 2.130,89 20

03 - 03 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO R$ 2.130,89 20

13 - 13 FISCAL DE OBRAS R$ 1.100,00 40

05 - 05 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS R$ 1.100,00 40

05 - 05 FISCAL DE POSTURAS R$ 1.100,00 40

18 - 18 FISIOTERAPEUTA R$ 2.130,89 20

11 - 11 FONOAUDIÓLOGO R$ 2.130,89 20

01 - 01 GEÓLOGO R$ 2.130,89 40

06 - 06 GESTOR PÚBLICO R$ 4.261,78 40

20 - 20 GUARDA AMBIENTAL R$ 1.207,51 40

103 34 137 GUARDA MUNICIPAL R$ 1.207,51 40

144 - 144 GUARDA-VIDAS R$ 1.207,51 40

17 03 20 INSPETOR ESCOLAR R$ 2.417,19 20

- 05 05 INTÉRPRETE/TRADUTOR DE LffiRAS R$ 1.356,00 40

08 - 08 MASSOTERAPEUTA R$ 1.278,54 40

83 - 83 MÉDICO R$ 3.551,49 20
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05 - 05 MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA R$ 3.551,49 24

03 - 03 MÉDICO ANGIOLOGIST A R$ 3.551,49 24

06 - 06 MÉDICO CARDIOLOGISTA AMBULATÓRIO R$ 3.551,49 20

01 - 01 MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO R$ 3.551,49 24

12 - 12 MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA R$ 3.551,49 24

03 - 03 MÉDICO CLÍNICO GERAL AMBULATÓRIO R$ 3.551,49 20

35 - 35 MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA 24H R$ 3.551,49 24

04 - 04 MÉDICO DERMATOLOGIST A R$ 3.551,49 24

04 - 04 MÉDICO ENDOCRINOLOGIST A R$ 3.551,49 24

03 - 03 MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA R$ 3.551,49 24

05 - 05 MÉDICO GERIATRA AMBULATÓRIO R$ 3.551,49 20

05 05 MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
R$ 3.551,49 24-

PLANTONIST A

02 - 02 MÉDICO HEMATOLOGIST A R$ 3.551,49 24

- 01 01 MÉDICO HEPATOLOGISTA AMBULATÓRIO R$ 3.551,49 20

01 - 01 MÉDICO INFECTOLOGIST A DST E AIDS R$ 3.551,49 24

02 - 02 MÉDICO MASTOLOGIST A R$ 3.551,49 24

02 - 02 MÉDICO NEFROLOGIST A R$ 3.551,49 24

19 - 19 MÉDICO NEUROCIRURGIÃO R$ 3.551,49 24

05 - 05 MÉDICO NEUROLOGISTA PLANTONISTA R$ 3.551,49 24

01 - 01 MÉDICO NEUROPEDIATRA R$ 3.551,49 24

02 - 02 MÉDICO OFTALMOLOGISTA R$ 3.551,49 24

12 - 12 MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA R$ 3.551,49 24

01 - 01 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA R$ 3.551,49 24

05 - 05 MÉDICO PEDIATRA AMBULATÓRIO R$ 3.551,49 24

34 - 34 MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA R$ 3.551,49 24

02 - 02 MÉDICO PNEUMOLOGISTA R$ 3.551,49 24

02 - 02 MÉDICO PROCTOLOGISTA R$ 3.551,49 24

30 30 MÉDICO PRONTO SOCORRISTA
R$ 3.551,49 24-

PLANTONISTA

02 - 02 MÉDICO PSIQUIATRA POLICLÍNICA E CAPS R$ 3.551,49 24

02 - 02 MÉDICO REUMATOLOGIST A R$ 3.551,49 20

02 - 02 MÉDICO UROLOGISTA R$ 3.551,49 20
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02 - 02 MÉDICO VETERINÁRIO R$ 2.130,89 20

15 - 15 MOTORIST A I - VEÍCULOS LEVES R$ 1.100,00 40

20 - 20 MOTORISTA 11- AMBULÂNCIAlV AN R$ 1.108,07 40

03 - 03 MOTORIST A 111- VEÍCULOS PESADOS R$ 1.100,00 40

18 - 18 MOTORIST A IV (TRANSPORTE ESCOLAR) R$ 1.108,07 40

- 01 01 MUSEÓLOGO R$ 2.130,89 40

13 - 13 NUTRICIONIST A R$ 2.130,89 20

07 - 07 ODONTÓLOGO R$ 2.130,89 20

37 - 37 ORIENT ADOR EDUCACIONAL R$ 2.417,19 20

49 - 49 ORIENT ADOR PEDAGÓGICO R$ 2.417,19 20

07 05 12 PROCURADOR R$ 4.972,07 20

64 - 64 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ 1.859,38 22

- 280 280 PROFESSOR DOCENTE-l R$ 2.112,93 25

- 08 08 PROFESSOR DOCENTE-2 ARTE R$ 3.021,49 25

- 20 20 PROFESSOR DOCENTE-2 CIÊNCIAS R$ 3.021,49 25

- 10 10 PROFESSOR DOCENTE-2 EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 3.021,49 25

- 12 12 PROFESSOR DOCENTE-2 GEOGRAFIA R$ 3.021,49 25

- 15 15 PROFESSOR DOCENTE-2 HISTÓRIA R$ 3.021,49 25

- 15 15 PROFESSOR DOCENTE-2 LÍNGUA INGLESA R$ 3.021,49 25

30 30 PROFESSOR DOCENTE-2 LÍNGUA
R$ 3.021,49 25-

PORTUGUESA

- 30 30 PROFESSOR DOCENTE-2 MATEMÁTICA R$ 3.021,49 25

857 - 857 PROFESSOR MG-1 R$ 1.859,38 22

57 - 57 PROFESSOR MG-2 R$ 2.417,19 20
30 - 30 PROFESSOR MG-2 CIÊNCIAS R$ 2.417,19 20

12 - 12 PROFESSOR MG-2 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA R$ 2.417,19 20

10 - 10 PROFESSOR MG-2 EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 2.417,19 20

14 - 14 PROFESSOR MG-2 ESTUDOS TURÍSTICOS R$ 2.417,19 20

21 - 21 PROFESSOR MG-2 GEOGRAFIA R$ 2.417,19 20

26 - 26 PROFESSOR MG-2 HISTÓRIA R$ 2.417,19 20

8 - 8 PROFESSOR MG-2 LÍNGUA INGLESA R$ 2.417,19 20

39 - 39 PROFESSOR MG-2 LÍNGUA PORTUGUESA R$ 2.417,19 20
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17 - 17 PROFESSOR MG-2 MATEMÁTICA R$ 2.417,19 20

100 50 150 PROFISIONAL DE APOIO AO ESTUDANTE
R$ 1.100,00 40COM DEFICIÊNCIA

04 - 04 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 2.130,89 40

12 12 PROFISSIONAL DE INFORMÁTlCA
R$ 1.356,00 22-

EDU CATIVA

46 - 46 PSICÓLOGO R$ 2.130,89 20

08 1 9 PSICÓLOGO EDUCACIONAL R$ 2.417,19 20

12 22 34 SECRET ÁRIO ESCOLAR R$ 1.350,00 40

01 - 01 TÉCNICO AGRÍCOLA R$ 1.207,51 40

08 - 08 TÉCNICO DE APARELHO GESSADO R$ 1.278,54 40

156 - 156 TÉCNICO DE ENFERMAGEM R$ 1.278,54 36

01 - 01 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA R$ 1.207,51 40

05 - 05 TÉCNICO EM CONTABILIDADE R$ 1.207,51 40

03 - 03 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES R$ 1.207,51 40

08 - 08 TÉCNICO EM HEMOTERAPIA R$ 1.278,54 24

03 - 03 TERAPEUTA OCUPACIONAL R$ 2.130,89 20

02 - 02 TOPÓGRAFO R$ 1.207,51 40

02 - 02 TURISMÓLOGO R$ 2.130,89 40

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

Servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; auxiliar as
pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde; identificar
situações de lisco individual e coletivo; promover a educação para a
conquista da saúde.

REQUISITOS ATRIBUIÇÃO DO CARGO

AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

Atuar no exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de
doenças e promoção da saúde, sob supelvisão do gestor municipal.

AGENTE DE TRÂNSITO
Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

Operar e organizar o trânsito de veículos, ciclistas, pedestres, animais e
promovendo o desenvolvimento da circulação e segurança; estabelecer a
ronda de trânsito, com o objetivo de manter a circulação adequada dos
veículos; patticipar dos projetos e programas de educação e segurança no
trânsito; orientar e prestar infonnações aos cidadãos sobre as nonnas de
trânsito e as medidas de seguranca.

AGENTE FISCAL DE OBRAS

Ensino Superior completo em
Arquitetura ou Engenhalia

Civil, em Instituição
reconhecida pelo MEC Civil +

Registro Protissional em
Órgão de Classe

Exercer a tiscalização geral na área de obras, por meio de vistorias,
inspeções e análises técnicas de locais a atividades, obras, projetos e
processos, lavrando autos, pareceres e tennos, visando o cumprimento da
legislação municipal e demais nonnas especíticas referentes as obras
particulares e públicas.

AGENTE FISCAL DE POSTURAS

Ensino Superior completo em
Administração, Direito,
Ciências Contábeis ou

Económicas, em Instituição
reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Exercer a tiscalização geral na área de posturas, por meio de vistOlias,
inspeções e análises técnicas de locais, acompanhando e tiscalizando as
atividades de ambulantes, comerciantes e industriais, prestadores de
selviços ou quaisquer outras pessoas que exerçam atividades económicas,
pennanentes e temporárias, visando o cumplimento da legislação
municipal, do Código Tlibutário e de Posturas assim como demais nonnas
especíticas e con'elatas; realizar vistOlias, lavratura de pareceres e tennos,
mantendo o ordenamento urbano.
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ANALISTA TRIBUTÁRIO

Ensino Superior completo em
Administração, Direito,
Ciências Contábeis ou

Econõmicas, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Ree:istro em Órgão de Classe

ARQUITETO

Ensino Supelior completo em
Arquitetura, em Instituição
reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

ASSISTENTE ADMINISTRAnVO
Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

@ PREFEITURA
SAOUAREMA

TRABAlHO E RESPEITO

Fornecer apoio técnico e administrativo nas atividades ttibutárias e
fiscais, analisar processos administrativo-fiscais, organizar o sistema de
intollnações cadastrais, auxiliar nas ações de fiscalização e no
cumplimento da legislação ttibutália, auxiliar no controle da atTecadação
de tributos, atendimento e otientação ao conhibuinte.

Elaborar projetos arquitetõnicos, urbanísticos e paisagísticos do
Município. Realizar estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam
subsídios à fOllllulação de políticas, direttizes e planos à implantação,
manutenção e funcionamento de projetos, programas relacionados à sua
área de atuação, bem como a fiscalização quanto à regulatidade ante as
not1113Se leis vigentes
Executar tarefas rotineiras de supotte à gestão dos processos
administrativos, em diferentes áreas da Administração Pública, cOmO
redigir e arquivar documentos; efetuar anotações e lançamentos diversos;
acompanhar processos; operar microcomputadores, tel111inais de
teleprocessamentos e equipamentos assemelhados, fazer atendimento ao
oúblico e exercer outras atividades cOlTelatas à natureza do care:o.

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior completo em
Serviço Social, em Instituição

reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Óre:ão de Classe

ATENDENTE
Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

AUDITOR FISCAL

Ensino Superior completo em
Administração, Direito,
Ciências Contábeis ou

Econõmicas, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Registro em Órgão de Classe

AUXILIAR DE DISCIPLINA
Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
M EC + Curso em Educação
Especial ou temas afins com

carga horália mínima de 120h.

Planejar, supervisionar, desenvolver, coordenar e avaliar planos,
programas e projetos nas áreas de atuação profissional; elaborar e
executar programas de assistência social e apoio.

Atender e recepcionar ao público intemo e extemo prestando infollllações
simples, efetuando encaminhamentos; controlar o acesso de visitantes nas
dependências administrativas; registrar e controlar os atendimentos,
anotando dados pessoais; realizar atividades de protocolo e distlibuição
de documentos e cOtTespondências recebidas; organizar os documentos
reproduzidos e os que lhes deram otigem, confolllle otientações
repassadas, encaminhando-os aos interessados; efetuar o atendimento
telefônico, conectando as ligações com os ramais ou pessoas solicitadas;
realizar outras tarefàs cOtTelatas ao cargo.
Constituir o crédito tributário e demais receitas municipais; fiscalizar o
cumplimento da legislação tlibutária, mediante a lavratura de tellnos
detellllinados pela legislação vigente; executar ações fiscais, apreensão e
exame de documentação, lavratura de autos e aplicação de penalidades e
homologação dos créditos tributátios; coletar, implementar e manter
atualizadas as infollllações necessátias à fiscalização de hibutos e demais
receitas municipais; analisar e instmir processos administrativos e outros
expedientes; realizar auditotia em valores e outros dados para apuração
de índices, coeficientes e outros clitélios de palticipação do Município em
receitas do Estado e da União, oriundas de transferências, convênios,
contratos ou consórcios; assessorar as unidades supeliores e prestar-lhes
assistência especializada, visando a fOllllulação e adequação de políticas
tlibutátias e desenvolvimento econõmico e social; atender e otientar os
contlibuintes sobre questões relativas a ttibutos e demais receitas
municipais.
Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola
assim como no transpOlte escolar; inspecionar e monitorar o
comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientar alunos sobre
regras e procedimentos, regimento escolar, cumptimento de horálios;
ouvir reclamações e analisar fàtos; prestar apoio às atividades acadêmicas;
controlar as atividades livres dos alunos, otientar entrada e saída de
alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas
atividades livres.
Prestar apoio nas atividades executadas pelo professor regente e/ou pela
Direção Escolar, conttibuindo para a adaptação ao espaço fisico e de
convivência adequados à segurança, ao desenvolvimento e ao bem-estar
social, fisico, educacional e emocional dos alunos da Educação Infàntil;
exercer as atividades de apoio a alimentação, higiene e locomoção aos
estudantes e atuar em todas as atividades escolares que se fizeram
necessátia.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

Auxilia em tarefas de topografia com manejo de níveis, balizas e outros
instmmentos de medição.

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Ensino Supelior completo em
Biologia, em Instituição
reconhecida pelo MEC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

BIÓLOGO

Desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular,
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia, inventariar
biodiversidade, manejar recursos naturais, desenvolver atividades de
educação ambiental, realizar diagnósticos biológicos, moleculares e I Q.)
'mbiffi";', ,lém d, =h~, "â!;,,, ,H";'M, dtoló,;c", dlo,ê,;,,, , J'
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patológicas, bem como emitir laudos, pareceres técnicos e fomecer
assessoramento técnico-científico nos assuntos de sua comoetência.

Ensino Supelior completo em
Executar atividades que envolvem coordenação, olientação e execuçãoCiências Contábeis, em
especializada relativas à administração financeira e patrimonial,CONTADOR Instituição reconhecida pelo
contabilidade, compreendendo analises, registros e pericias de balanços,M EC + Registro Profissional

em Órgão de Classe balancetes e demonstrações contábeis

Orientar e assistir à pessoa idosa em qualquer grau de dependência em
todas as ati vidades da vida diália, zelando pelo bem-estar, saúde,
alimentação, higiene pessoal e ambiental, educação, locomoção,

Ensino Médio completo, em organização, cultura, recreação e lazer, utilizando-se de todos os
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades,Instituição reconhecida pelo
confonne olientações e procedimentos estabelecidos; zelar pela segurançaMEC + CursoCUIDADOR DE IDOSO

profissionalizante na área + individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropliados,
quando da execução dos serviços; zelar pela guarda, conservação,Regi~tro Profissional em
Inanutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e mateliaisOrgão de Classe
utilizados, bem como do local de trabalho; executar outras taretàs
conelatas. Acompanhamento extemo (eventual) ao idoso em consultas,
exames e intemações hospitalares; realizar outras tarefàs cOITelatas ao
cargo.
Trabalhar com crianças de todas as tàixas etálias, que estejam atentos ao
seu desenvolvimento global e às suas necessidades palticulares. Auxiliar

Ensino Médio completo, em a cliança na sua higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários
Instituição reconhecida pelo estabelecidos pela instituição, tàzer a higiene das clianças seguindo

CUIDADOR INFANTIL MEC + Curso rigorosamente a orientação da instituição, auxiliar as clianças na hora da
protissionalizante na área + troca de roupas, ajudar os recreadores nas atividades psicopedagógicas,

Regi~tro Profissional em substituir a recreadora quando for o caso, trocar fraldas, dar banho e zelar
Orgão de Classe pela higiene do bebê, dar mamadeiras, papinhas e alimentos sólidos, além

de zelar pela integridade física, mental, moral e social da cliança sob a sua
assistência; realizar outras tarefas cOITelatas ao cargo.
Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares
específicos para desenho técnico, assim como executar plantas, desenhos

Ensino Médio completo, em e detalhamentos de instalações hidrossanitálios e elétricas e desenhos
DESENHISTA CADISTA Instituição reconhecida pelo caltográficos, coletar e processar dados e planejar o trabalho para a

MEC + Curso elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes,
profissionalizante na área calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e aplicar nonnas de

saúde ocupacional e nonnas técnicas ligadas à construção civil, podendo
atualizar o desenho de acordo com a legislação.

Ensino Superior completo em
Ciências Econômicas, em

Desenvolver planos para a solução de problemas tinanceiros, econômicosECONOMISTA Instituição reconhecida pelo
MEC + ~egistro Profissional e administrativos nos diversos setores da atividade econômica.

em Orgão de Classe
Ensino Superior completo em
Enfennagem, em Instituição

ENFERMEIRO reconhecida pelo M EC + Planejar, supervisionar e executar selviços de enfennagem.
Regi~tro Protissional em

Orgão de Classe

Ensino Superior completo em Desenvolver soluções para problemas ambientais como poluição do solo,

Engenhatia Ambiental, em água e ar, descarte de resíduos sólidos, entre outros. Acompanhar
ENGENHEIRO AMBIENT AL Instituição reconhecida pelo exploração dos recursos naturais, avaliar impactos ambientais e da

MEC + Registro Profissional produção industtial e
em Órgão de Classe elaborar projetos de sistemas hidráulicos e recuperação de áreas

degradadas.
Ensino Superior completo em

Engenhatia Civil, em Executar, analisar e acompanhar projetos de acordo com a área de
ENGENHEIRO CIVIL Instituição reconhecida pelo especialização da engenhatia, bem como fiscalizar obras e projetos quanto

MEC + ~egistro Protissional à regularidade ante as nonnas vigentes.
em Orgão de Classe

Estudar e promover a exploração sustentável de recursos florestais.
Ensino Supetior completo em Avaliar o potencial de ecossistemas tlorestais e planejar seu

Engenhatia Florestal, em aproveitamento sempre levando em consideração a manutenção do
ENGENHEIRO FLORESTAL Instituição reconhecida pelo equilíblio dos ecossistemas e do bioma. Elaborar e acompanhar projetos

MEC + Registro Protissional de preselvação de parques e de reselvas naturais e cuidar de fàzendas de

em Órgão de Classe retlorestamento. Recuperar áreas degradadas, cuidar da arbolização
urbana e avaliar o impacto ambiental de atividades humanas em uma área.
Efetuar vistolias, Delícias e avaliacões, emitindo laudos e oareceres.

Ensino Superior completo em Desenvolver atividades na área dos medicamentos e cO'Telatos alopáticos:FARMACÊUTICO Fanllácia, em Instituição processo de planejamento, aquisição, manipulação, recebimento,
reconhecida pelo M EC + annazenagem, controle de estoque e de qualidade, e de distribuição,
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Exercer a fiscalização geral na área de obras e posturas.

tànnacovigilância; atuar nas áreas de análise toxicológicas, realizar o
controle e avaliação e emitir pareceres sobre a matéria de interesse da
área; olientar e executar atividades de vigilância sanitália referentes
principalmente a tàl1l1ácia, tànnácias de manipulação, elvanários,
drogatias, tànnácias homeopáticas, dispensálios de medicamentos e
outros estabelecimentos que comercializem, disttibuam, annazenem ou
transpoltem medicamentos.

Realizar atividades de supelvisão, programação, gerência, coordenação
ou execução de trabalhos relativos a métodos de produção, controle e
análise clínica e toxicológica; OIientar e executar atividades de vigilância
sanitália referente a selviços de laboratótio de análises clínicas.

FISCAL DE OBRAS

Curso Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso Técnico em

Editicações, estradas e áreas
cOtTelatas.

Exercer a tiscalização geral na área de obras, por meio de vistorias,
inspeções e análises técnicas de locais a atividades, obras, projetos e
processos, lavrando autos, pareceres e tennos, visando o cumprimento da
legislação municipal e demais nonnas especíticas referentes as obras
patticulares e oúblicas.

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

FISCAL DE POSTURAS

Curso Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso Técnico em

Edificações, estradas e áreas
cotTelatas.

Curso Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

Exercer a fiscalização geral na área de posturas, por meio de vistorias,
inspeções e análises técnicas de locais, acompanhando e tiscalizando as
atividades de ambulantes, comerciantes e industtiais, prestadores de
selviços ou quaisquer outras pessoas que exerçam atividades económicas,
pel1l1anentes e temporátias, visando o cumprimento da legislação
municipal, do Código Tributário e de Posturas assim como demais nonnas
específicas e cOtTelatas; realizar vistotias, lavratura de , pareceres e
tennos, mantendo o ordenamento urbano.

FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIÓLOGO

Ensino Supetior completo em
Fisioterapia, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Rel.!istro em Órl.!ão de Classe
Ensino Superior completo em

Fonoaudiologia, em
Instituição reconhecida pelo

M EC + Registro em Órgão de
Classe

Desenvolver atividades de supelvisào, coordenação, programação ou
execução especializada reterente a trabalhos relativos à utilização de
métodos e técnicas lisioterápicas para reabilitação t1sica do indivíduo.

Identiticar juntamente com a equipe técnica problemas ou deticiências
ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e
làzendo o treinamento fonético de dicção e empostação de voz dos
pacientes, realizar atendimentos nas unidades de saúde da rede e
domicílios e atividades cOITelatas

GEÓLOGO

GESTOR PÚBLICO

Ensino Superior completo em
Geologia, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Rel.!istro em Órgão de Classe

Ensino Supetior completo em
Gestão Pública, em Instituição

reconhecida pelo M EC

Estudar as alterações e fonnação da temi, atuação conjunta com
prolissionais de engenhalia no auxílio de elaborar projetos para
levantando de dados topográticos.

Planejar, desenvolver, coordenar e avaliar projetos e Políticas Públicas,
assegurando a sua execução de acordo com padrões de qualidade da
gestão pública; assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboração do
Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentátias (LDO) e da
Lei Orçamentátia Anual (LOA); executar atividades de mesma natureza
e nível de comolexidade associadas ao cargo.

GUARDA AMBIENTAL Proteger o meio ambiente, o património histótico, cultural e ecológico e
paisagístico do Município.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC

Ensino Médio completo, em Proteger bens públicos, selviços e instalações, colaborar com a segurança
GUARDA MUNICIPAL Instituição reconhecida pelo pública e manter a tluidez e segurança do trânsito urbano além de

MEC tiscalizar o cumptimento das leis de trânsito.
Prevenir situações de tisco e executar salvamentos tetTestres, aquáticos e
em altura, protegendo pessoas e património de incêndios, explosões,

Ensino Médio completo, em vazamentos, afogamentos ou qualquer outra situação de emergência, com
GUARDA-VIDAS Instituição reconhecida pelo o objetivo de salvar e resgatar vidas, prestar Plimeiros socon'os,

MEC vetifícando o estado da vítima para realizar o procedimento adequado,
realizar cursos e campanhas educativas, fonnando e treinando equipes,
btigadas e como voluntátio de emergência.

Ensino Superior completo em
Pedagogia, em Instituição

Assessorar, inspecionar, otientar e supervisionar as unidades escolares,INSPETOR ESCOLAR reconhecida pelo MEC, com
exercendo pennanente ação integradora e orientadora.habilitação específlca na área

de Insoeção Escolar.
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Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

Traduzir e intelpretar LIBRAS - Língua POItuguesa e vice versa na salaMEC + + Certificado de
INTÉRPRETErrRADUTOR DE Proticiência em LIBRAS de aula ou em outras atividades escolares, intennediando a comunicação
LIBRAS (PROLlBRAS) e/ou entre os alunos surdos e ouvintes (professores, alunos e funcioná lios);

celtificação de Curso de pesquisar e estudar conceitos acadêmicos em parcelia com o professor da

LIBRAS com carga horália sala de aula.

mínima de 120h.
Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

Prestar assistência, buscando promover e recuperar a sua saúde através doMEC + CursoMASSOTERAPEUT A
protissionalizante na área + toque e de manipulações manuais e atins, dentro de um caráter

Registro Profissional em essencialmente terapêutico e profissional.

Órgão de Classe
Ensino Supelior completo em

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas eMedicina, em Instituição
MÉDICO reconhecida pelo MEC + serviços de promoção à saúde das pessoas, efetuar pericias, auditOlias e

Regi~tro Profissional em sindicâncias médicas. Adotar medidas de precaução padrão de
Orgão de Classe biossegurança.

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC + Veliticar exames e condições gerais dos pacientes no pré-operatório;

MÉDICO ANESTESISTA Curso de Especialização ou responsabilizar-se pelo ato anestésico-cinírgico durante a intelvenção
PLANTONISTA Residência Médica em cinírgica e no pós-operatólio; monitorar as condições gerais do paciente

Anestesiologia + Registro e executar qualquer outra atividade inerente ao cargo.
Profissional em Órgão de

Classe
Ensino Superior completo em

Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Realizar atendimento de pacientes pottadores de patologia de otigem
MÉDICO ANGIOLOGISTA Curso de Especialização ou

attelial, venosa e linfática, incluindo assistência clínica e tratamentoResidência Médica em
cirúrgico.Angiologia + Registro

Protissional em Órgão de
Classe

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC + Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da

MÉDICO CARDIOLOGIST A Curso de Especialização ou medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,AMBULATÓRIO Residência Médica em diagnostico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; executar
Cardiologia + Registro qualquer outra atividade inerente ao cargo.

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Supelior completo em
Medicina, em Instituição

MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E reconhecida pelo M EC +
Executar trabalhos no âmbito da medicina na área de cirurgia cabeça eCurso de Especial ização ouPESCOÇO

Residência Médica na área+ pescoço.

Regi~tro Profissional em
Orgão de Classe

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição

Realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência,reconhecida pelo MEC +
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL Curso de Especialização ou desempenhando funções da medicina preventiva e curativa; atendimentos,
PLANTONIST A Residência Médica em exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem

Cirurgia Geral + Registro como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, est",ja
Profissional em Órgão de inserida no âmbito das attibuições pettinentes ao cargo e área.

Classe
Ensino Supetior completo em Realizar atendimento médico em caráter ambulatOlial, desempenhando

MÉDICO CLíNICO GERAL Medicina, em Instituição funções da medicina preventiva e curativa; atendimentos, exames,
AMBULATÓRIO reconhecida pelo M EC + diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como

Regi~tro Protissional em executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, est",ja inserida no
Orgão de Classe âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área médica.

Ensino Supetior completo em
Realizar atendimento médico em regime de plantão em hospital ou

MÉDICO CLíNICO GERAL Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC + unidades de pronto atendimento; desempenhando funções da medicina

PLANTONISTA 24H
Regi~tro Profissional em preventiva e curativa; atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e

Orgão de Classe acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra
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atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
peltinentes ao cargo e área.

Ensino SupelÍor completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

MÉDICO DERMATOLOGISTA Curso de Especialização ou Executar trabalhos no âmbito da medicina dellllatológica para tratamento
Residência Médica em de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas.

Dellllatologia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe
Ensino Supelior completo em

Medicina, em Instituição
Realizar atendimento na área de endocrinologia; desempenhar funções dareconhecida pelo M EC +
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,

MÉDICO ENDOCRINOLOGIST A Curso de Especialização ou
diagnóstico terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem comoResidência Médica em

Endoclinologia + Registro executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inseri da no

Profissional em Órgão de âmbito das attibuições peltinentes ao cargo e área.

Classe
Ensino Supelior completo em

Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Realizar atendimento na área de gastroenterologia; desempenhar funçõesMÉDICO Curso de Especialização oU
GASTROENTEROLOGIST A Residência Médica em da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,

Gastroenterologia + Registro diagnóstico etc.

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Supelior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC + Executar trabalhos no âmbito da medicina com compreensão das doenças

MÉDICO GERIATRA Curso de Especialização ou prevalecentes no envelhecimento e seu tratamento; possuir competências
AMBULATÓRIO Residência Médica em para gerenciar a assistência do idoso no âmbito domiciliar, ambulatOlial e

Geriatlia + Registro hospitalar.
Profissional em Órgão de

Classe
Ensino Superior completo em

Medicina, em Instituição
Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetlÍcia; desempenharreconhecida pelo M EC +

MÉDICO GINECOLOGISTA E Curso de Especialização ou funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,

OBSTETRA PLANTONISTA Residência Médica em diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como

Ginecologia + Registro executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inselida no

Profissional em Órgão de âmbito das attibuições peltinentes ao cargo e área.

Classe
Ensino Supelior completo em

Medicina, em Instituição
Realizar atendimento na área de hematologia; desempenhar funções dareconhecida pelo M EC +
medicina preventiva e curativa; realizar atend imentos, eXaJlles e

MÉDICO HEMATOLOGISTA Curso de Especialização ou
acompanhamento de pacientes, bem como executar qualquer outraResidência Médica em

Hematologia + Registro atividade que, por sua natureza, esteja inselida no âmbito das atribuições

Profissional em Órgão de peltinentes ao cargo e área.

Classe
Ensino SupelÍor completo em

Medicina, em Instituição
Realizar atendimento na área de hepatologia; desempenhar funções dareconhecida pelo M EC +

MÉDICO HEPATOLOGISTA Curso de Especialização ou medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exmnes,
AMBULATÓRIO Residência Médica em diagnóstico, estudo, terapêutica e acompanhamento dos pacientes com

Hepatologia + Registro patologias que afetam o t1gado, a vesícula biliar, a árvore biliar e o

Profissional em Órgão de pâncreas; executar qualquer outra atividade inerente ao cargo.

Classe
Ensino Superior completo em

Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Prestar atendimento nas áreas hospitalar e clínica, na vigilância em saúde,MÉDICO INFECTOLOGISTA DST Curso de Especialização ou
EAIDS Residência Médica em no diagnóstico e enfretamentos de epidemias, no estudo das doenças

Infectologia + Registro emergentes e reemergentes, entre outras fi'ente

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Superior completo em Realizar atendimento na área de mastologia; desempenhar funções da
MÉDICO MASTOLOGIST A Medicina, em Instituição medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames e

reconhecida pelo M EC + acompanhamento de pacientes, bem como executar qualquer outra
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MÉDICO NEFROLOGISTA

MÉDICO NEUROCIRURGIAO

MÉDICO NEUROLOGISTA
PLANTONISTA

MÉDICO NEUROPEDIATRA

MÉDICO OFT ALMOLOGIST A

MÉDICO ORTOPEDlST A
PLANTONIST A

MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA

MÉDICO PEDIATRA
AMBULATÓRIO

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Mastologia + Registro

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Supetior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Nefi'ologia + Registro

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Supetior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

NeurocilUrgia + Registro
Protissional em Órgão de

Classe
Ensino Supetior completo em

Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Neurologia + Registro

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Neuropediattia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe
Ensino Supetior completo em

Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Oftalmologia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe
Ensino Superior completo em

Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Ottopedia + Registro

Profissional em Órgão de
Classe

Ensino Supetior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Otorrinolaringologia +

Registro Profissional em
Órgão de Classe

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Pediattia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das attibuições
pettinentes ao cargo e área.

Realizar atendimento no âmbito da medicina relacionada a doenças renais
e demais funções da nefi'ologia; desempenhar funções da medicina
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames e acompanhamento
de pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das attibuições pettinentes ao cargo e
área.

Atuar na unidade de terapia intensiva, realizaro plantão na emergência do
hospital, realizar a consulta eletiva dentro da dependência do hospital e
atuar como cirurgião dentro da especialidade.

Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inseri da no
âmbito das atribuições pettinentes ao cargo e área.

Realizar atendimento na área de neuropediattia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja insetida no
âmbito das attibuições pettinentes ao cargo e área.

Realizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja insetida no
âmbito das atribuições pettinentes ao cargo e área.

Realizar atendimento na área de ottopedia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esttê;a insetida no
âmbito das atribuições pettinentes ao cargo e área.

Realizar atendimento na área de otoninolatingologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esttê;a insetida no
âmbito das atribuições pettinentes ao cargo e área.

Realizar atendimento na área de pediatria em caráter ambulatOlial;
desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos
pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja insetida no âmbito das attibuições pertinentes ao cargo e
área.
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MÉDICO PEDIATRA
PLANTONISTA

MÉDICO PNEUMOLOGIST A

MÉDICO PROCTOLOGISTA

MÉDICO PRONTO SOCORRISTA
PLANTONISTA

MÉDICO PSIQUIATRA
POLICLlNICA E CAPS

MÉDICO REUMATOLOGISTA

MÉDICO UROLOGIST A

Ensino Supelior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Pediatlia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe

Realizar atendimento na área de pediatria em regime de plantão em
hospital ou unidades de pronto atendimento; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inselida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

Ensino Supelior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Pneumologia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe

Realizar atendimento na área de pneumologia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das attibuições peltinentes ao cargo e área.

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Proctologia + Registro

Protissional em Órgão de
Classe

Realizar atendimento na área de proctologia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições peltinentes ao cargo e área.

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Realizar ações de pronto atendimento, urgência e emergência, regulação
e intervenção; realizar consultas, exames, diagnóstico terapêutico e
acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
oertinentes ao cargo e área.

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em
Psiquiatria + Registro

Protissional em Órgão de
Classe

Realizar atendimento na área de psiquiattia e realizar intervenções
clínicas preventivas e curativas, realizar exames, diagnóstico, terapêutico
e acompanhamento de pacientes, bem como executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inselida no âmbito das atlibuições
peltinentes ao cargo e a área.

Ensino Supelior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo MEC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Reumatologia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe

Realizar atendimento na área de reumatologia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico terapêutico e acompanhamento dos pacientes, bem como
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inselida no
âmbito das atribuições peltinentes ao cargo e área.

Ensino Superior completo em
Medicina, em Instituição
reconhecida pelo M EC +

Curso de Especialização ou
Residência Médica em

Urologia + Registro
Profissional em Órgão de

Classe

Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutico (clínica e/ou
cirúrgica) nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema
urogenital, tumores do trato geniturinálio, reprodução e disfunção sexual
masculina e DST.

Exercer atividades de vigilância e fiscalização ambiental em saúde, de
Ensino Supelior completo em controle de zoonoses, de doenças transmissíveis (infecciosas e

Medicina Vetelinália, em parasitárias) e de veiculação hídlica; orientar e executar ações de
MÉDICO VETERINÁRIO Instituição reconhecida pelo vigilância e fiscalização sanitária na área de alimentos, serviços e

MEC + Registro profissional produtos veterinálios, e outros serviços e produtos sujeitos à regulação
em Órgão de Classe pela Vigilância Sanitália; promover ações de assistência, controle

oooulacional de animais e realizacão de exames vinculados às zoonoses.
Ensino Fundamental

Diligir, conduzir e manobrar veículos leves e transpollar pessoas, cargas
MOTORISTA 1- VEÍCULOS completo, em Instituição

ou valores; realizar veri licações e manutenções básicas dos veículos;
LEVES reconhecida pelo M EC +

utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalizaçãoCatleira Nacional de
Habilitação Categoria B sonora e luminosa, software de navegação e outros.

Prefeitura MUniCipal de Saquarema 1 RJ
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Ensino Fundamental
completo, em Instituição

Dirigir, conduzir e manobrar veículos a serviço de transporte de pacientes;
MOTORISTA" - reconhecida pelo MEC + CNH

realizar veri ticações e manutenções básicas dos veículos; utilizar
AMBULÂNCIAlV AN Categoria D + Curso

equipamentos e dispositivos especiais tais corno sinalização sonora eEspecítico para transporte de
passageiros e de emergência luminosa, software de navegação e outros.

(Res. n° 168/04 CONTRAN)
Ensino Fundamental Dirigir, conduzir e manobrar veículos pesados e transpOltar pessoas,

MOTORISTA 111-VEÍCULOS completo, em Instituição cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas dos
PESADOS reconhecida pelo MEC + CNH veículos; utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais corno

Categoria D sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros.

Ensino Fundamental Conduzir veículos automotores, em geral, acionando os comandos de

completo, em Instituição marcha e direção, conduzindo-o em trajeto ou itinerário previsto, para

reconhecida pelo MEC + CNH transportar, a curta e a longa distância, de acordo com as regras de trânsito,
MOTORIST A IV (TRANSPORTE os estudantes; vistoria o veículo, veliticando o estado dos pneus, o nível
ESCOLAR) Categoria E + Curso

de combustível, água e óleo do cárter, e testando fi·eios e parte elétlica,Especítico para transpOlte
celtificando-se de suas condições de funcionamento, zelando pelaescolar (Res. n" 168/04
conservação do transpOlte. Fazer o transpOlte dos alunos até a UnidadeCONTRAN)
Escolar, bem corno traieto contnÍlio.

Ensino Superior completo em
Elaborar planos, projetos de museus e exposições, organizar e conservar

MUSEÓLOGO
Museologia, em Instituição

acervos museológicos; preparar ações educativas e/ou culturais; planejarreconhecida pelo MEC +
Registro Profissional em e realizar atividades técnico-administrativas; olientar implantação das

Órgão de Classe atividades técnicas.

Ensino Supetior completo em
Nutrição, em Instituição Realizar atividades de supelvisão, programação, gerência e execução

NUTRICIONISTA reconhecida pelo M EC + especializada referente a trabalhos relativos à educação alimentar,
Registro protissional em nutrição e dietética para indivíduos ou coletividades ou cOITelatas.

Órgão de Classe
Ensino Superior completo em

Realizar atendimento odontológico, periodontia básica, endodontiaOdontologia, em Instituição
ODONTÓLOGO reconhecida pelo MEC + pediátrica, oltodontia dentística, semiologia, patologia bucal, cil1lrgia

Registro profissional em oral, dar assistência buco dentália e atuar na área de prevenção

Órgão de Classe odontológica.

Ensino Supelior completo em
Pedagogia, em Instituição Executar o trabalho técnico pedagógico de assistir os alunos das unidades

ORIENT ADOR EDUCACIONAL reconhecida pelo MEC, com escolares, inclusive aconselhamento vocacional, em cooperação com os
habilitação especítica na área professores, a família e a comunidade.
de Olientação Educacional.

Ensino Superior completo em
Pedagogia, em Instituição Organizar, coordenar e elaborar planos educacionais a serem implantados

ORIENTADOR PEDAGÓGICO reconhecida pelo MEC, com e executados nas unidades escolares, em estrita cooperação com o corpo
habilitação especítica na área docente, equipe administrativa e demais técnicos pedagógicos.
de Orientação Pedagógico.

Ensino Superior completo em Presentar e representar o Município em qualquer juízo, toro ou instancia
Direito, em Instituição judicial ou extrajudicial, ativa ou passivamente, em defesa de seus

PROCURADOR reconhecida pelo MEC + direitos, prestar consultoria e assistência juridica da Administração
Registro Protissionalllnsclição Direta, interpretando as leis, elaborando e redigindo pareceres opinativos
na Ordem dos Advogados do e documentos de teor legal, e demais atribuições previstas em lei

Brasil especitica.

Curso Nonnal completo ou
Identiticar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade,Curso Supelior em Pedagogia,
que eliminem balTeiras para a plena pmticipação dos alunos, considerando

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO em Instituição reconhecida
suas necessidades especíticas. alticular com os professores da sala de aula

ESPECIAL pelo MEC + Curso de
comum, orientação às tàmílias dos alunos, a elaboração e execução doAperfeiçoamento em
plano de AEE e a disseminação do processo de inclusão na comunidadeEducação Especial com carga
escolar.horâlia mínimo de 120h.

Curso Nonnal completo ou
Curso Superior em Pedagogia,

Aluar no Plimeiro segmento do ensino fundamental e de jovens e adultosPROFESSOR DOCENTE-I em Instituição reconhecida
e na educação intàntil.pelo MEC, com habilitação

_para séries iniciais
Curso SupeJior completo em

Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 ARTE Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
MEC, com habilitação adultos.

específica para o Magistélio
na área con·espondente.
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Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
CIÊNCIAS MEC, com habilitação adultos.

especítlca para o Magistério
na área cOITespondente.

Curso Superior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino ti.mdamental e de jovens e
EDUCAÇÃO FÍSICA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistério
na área correspondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
GEOGRAFIA MEC, com habilitação adultos.

específica para o Magistélio
na área correspondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
HISTÓRIA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistério
na área cOlTespondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
LÍNGUA INGLESA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistélio
na área correspondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
LÍNGUA PORTUGUESA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistério
na área cOlTespondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR DOCENTE-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
MATEMÁTICA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistério
na área colTespondente.

Curso Nonnal completo ou
Curso Superior em Pedagogia,

Atuar no Plimeiro segmento do ensino tlmdamental e de jovens e adultosPROFESSOR MG-l em Instituição reconhecida
e na educação intàntil.pelo MEC, com habilitação

para séries iniciais
Curso SupelÍor completo em

Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino ti.llldamental e de jovens e
MEC, com habilitação adultos.

especifica para o Magistério
na área cOITesDondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
PROFESSOR MG-2 CIÊNCIAS MEC, com habilitação adultos.

especítlca para o MagistélÍo
na área cOlTesDondente.

Curso SupelÍor completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 EDUCAÇÃO Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
ARTlSTlCA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistélio
na área cOlTespondente.
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Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 EDUCAÇÃO Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
FISICA MEC, com habilitação adultos.

especifica para o Magistério
na área cOlTespondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 ESTUDOS Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
TURISTICOS MEC, com habilitação adultos.

especí lica para o Magistélio
na área cOITespondente.

Curso Superior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 GEOGRAFIA Instituição reconhecida pelo Aluar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
MEC, com habilitação adultos.

especílica para o Magistélio
na área cOlTespondente.

Curso Superior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 HISTÓRIA Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas séries do ensino fundamental e de jovens e
MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistélio
na área cOlTespondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 L1NGUA Instituição reconhecida pelo Aluar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
INGLESA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistélio
na área cOITespondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 L1NGUA Instituição reconhecida pelo Aluar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
PORTUGUESA MEC, com habilitação adultos.

especítica para o Magistério
na área cOITespondente.

Curso Supelior completo em
Licenciatura Plena, em

PROFESSOR MG-2 Instituição reconhecida pelo Atuar nas quatro últimas sélies do ensino fundamental e de jovens e
MATEMATICA MEC, com habilitação adultos.

especílica para o Magistélio
na área con·esDondente.

Prestar apoio nas atividades executadas pelo professor regente e/ou pela

Ensino Médio completo, em Direção Escolar, contlibuindo para a adaptação ao espaço tisico e de

Instituição reconhecida pelo convivência adequados à segurança, ao desenvolvimento e ao bem-estar
PROFISIONAL DE APOIO AO

M EC + Curso em Educação social, físico, educacional e emocional dos alunos com deticiência,
ESTUDANTE COM DEFICIENCIA incluídos nas tunnas regulares ou matticulados em classes especiais daEspecial ou temas atins com

Rede Municipal de Ensino; exercer as atividade de apoio a alimentação,carga horária mínimo de 120h.
higiene e locomoção do estudante com deficiência; atuar nas atividades
escolares oue se tizeram necessária.

Promover atividades fisicas e práticas corporais com tins de adoção/
manutenção/ recuperação de estilo de vida ativo e saudável, tanto nos
aspectos preventivos e recuperativos; auxiliar no desenvolvimento da

Ensino Superior completo em aptidão tisica, por intennédio da prática de atividades tisicas, esportivas e

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO Educação Física, em recreativas; proporcionar treinamento espOltivo para o melhorando e
FÍSICA Instituição reconhecida pelo condicionamento tisico para a prática espOltiva competitiva e/ou

MEC + Registro Protissional recreativa; atuar na saúde do trabalhador, por meio de atividades tisicas,
em Órgão de Classe esportivas e recreativas de caráter educativo, praticadas na área

corporativa; atuar no projetos de educação e desenvolvimento da
cidadania, por intennédio dos programas sociais na área de educação
tisica, esnorte e lazer.

Ensino Médio Completo, em Organizar, olientar, acompanhar e desenvolver na Unidade Escolar ações

PROFISSIONAL DE Instituição reconhecida pelo metodológicas articuladas com os conteúdos propostos pelo Professor, no

INFORMÁTICA EDUCATlVA MEC + Fonnação Técnica em Laboratório de Infonnática através de software e hardware, explorando
Infonnática e/ou Graduação sites,jogos educativos, aplicativos e outros, facilitando o processo ensino-

em Intonnática aprendiza2:em, mantendo todos os equipamentos em pelfeito estado.
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PSICÓLOGO

PSICÓLOGO EDUCACIONAL

SECRETÁRIO ESCOLAR

TÉCNICO AGRíCOLA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

TÉCNICO EM APARELHO
GESSADO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Realizar atendimento na área de Psicologia, acompanhar pacientes e
executar atividades de supervisão e coordenação, relativas ao estudo do
compoltamento humano e da dinâmica da personalidade, com vistas à
OIientação psicopedagógica e ao ajustamento individual; planejar,
programar, coordenar e desenvolver projetos de capacitação de recursos
humanos.

Ensino Superior Completo em
Psicologia, em Instituição
reconhecida pelo MEC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Curso Supelior completo em
Psicologia, em Instituição

reconhecida pelo MEC, com
Especialização em Psicologia

Educacional + Registro
Profissional em Órgão de

Classe

Atuação em relação ao processo de ensino-aprendizagem e aos processos
que podem dificultar essa aprendizagem, tais como dislexia e o TDAH
(transtomo de déficit de atenção e hiperatividade).

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso de Secretátio

Escolar em Instituição
competente e credenciada com
carga horária mínima de 360h

e/ou Curso em Instituição
reconhecida ceio MEC.

Conhecer e aplicar os princípios e nonnas que regem a gestão escolar em
seus aspectos administrativos, ptimando pela transparência de
procedimentos; conhecer, consultar e intetpretar nOl11laSa que se vincula
o Poder Público Municipal, em especial aquelas atetas à área educacional,
garantindo sua aplicação; analisar, organizar, registrar e documentar fàtos
ligados à vida escolar dos alunos e aos profissionais em exercício na
unidade esco lar.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso Técnico em

Agropecuária, em Instituição
reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Auxiliar na Instalação de expelimentos nas áreas de tecnologia de
aplicação de defensivos agrícolas, de produção de sementes, de pomares,
de hOlticultores, de melhoramento genético de plantas e plantios com
equipamentos aglícolas, de nuttição e produção animal, fonllgicultura,
pastagens e outras definidas pelos profissionais da área, acompanhando e
registrando o seu desenvolvimento. Coletar e analisar os produtos e
experimentos, identificando o desenvolvimento e qualidade dos mesmos,
em todas as fàses, utilizando-se de equipamentos específicos, para
possibilitar o controle de possíveis nroblemas na cultura.

Curso Técnico de
Enfennagem, em Instituição

reconhecida pelo MEC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Prestar, sob orientação do médico ou enfenneiro, serviços técnicos de
enfennagem, ministrando medicamentos ou tmtamento aos pacientes:
controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando
aparelhos de ausculta e pressão; efetuar curativos diversos, empregando
os medicamentos e mateliais adequados, segundo orientação médica:
otientar à população em assuntos de sua competência; preparar e
esterilizar material, instntmental, ambientes e equipamentos pal1l a
realização de exames, tmtamentos e intervenções cilúrgicas; auxiliar o
médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instJUmental necessátio, confonne instJUcões recebidas.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso Técnico em

Agropecuária, em Instituição
reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fàses dos projetos
agropecuários. Administm propriedades turais. Elabora, aplica e monitora
programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e
agroindustrial. Fiscaliza produtos de otigem vegetal, animal e
agroindusttial. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos JUl1Iis.Atua em programas de assistência técnica, extensão
JUral e nesauisa.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo

MEC + Curso Técnico
Específico na área, em

Instituição reconhecida pelo
MEC

Efetuar a assepsia do local a ser imobilizado: Analisar o tipo de
imobilização, com base na presclição médica; Verificar alergias do
paciente aos materiais; Confeccionar aparelhos de imobilização com
materiais sintéticos, talas metálicas, aparelhos gessados circulares,
espallldrapagem, goteil1ls gessadas.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso Técnico de

Contabilidade, em Instituição
reconhecida pelo M EC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Executar atividades de natureza especializada, envolvendo supervisão,
coordenação, orientação e execução de tarefàs relativas à contabilidade,
escritlllllção, autotização de despesas e verificação de regularidade de atos
ou de fàto contábil e realizar outl1lS atribuições compatíveis com a
especialização.

Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo
MEC + Curso Técnico em
Edificações, em Instituição
reconhecida pelo MEC +
Registro Profissional em

Órgão de Classe

Desenvolve e executa projetos de editicações conforme nonnas técnicas
de segul1lnça e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e
elabol1l orçamento de obras. Presta assistência técnica no estudo e
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área de
edificações. Olienta e coordena a execução de serviços de manutenção de
equipamentos e de instalações em edificações. Otienta na assistência
técnica pal1l compl1l, venda e utilização de produtos e equipamentos
especializados.
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Ensino Médio completo, em
Instituição reconhecida pelo Atender o doador de sangue; atender os pacientes com hemoglobinopatias

TÉCNICO EM HEMOTERAPIA MEC + Curso e coagulopatias em caráter ambulatOlial, no seu nível de atuação;
profissionalizante na área + administrar hemodetivados e componentes do sangue de acordo com as

Registro Profissional em nonnas vigentes para hemoterapia; executar outras atividades afins.
Ór!!ão de Classe

Ensino Supetior completo em
Atuar na supervisão, coordenação, programação ou execuçãoTerapia Ocupacional, em
especializada em grau de menor complexidade de trabalhos relativos àTERAPEUTA OCUPACIONAL Instituição reconhecida pelo

M EC + Registro em Órgão de utilização de métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais para a

Classe reabilitação t1sica e mental do indivíduo.

Ensino Médio completo, em
Realizar levantamentos arquitetônicos, levantamento para projetos deInstituição reconhecida pelo

MEC + Curso Técnico Engenhatia e Medição de áreas e volumes, implantação de obras
TOPÓGRAFO

específico na área, em urbanizações, saneamento básico, estruturas metálicas, editicações,

Instituição reconhecida pelo modelaçào de ten'eno - implantação e colocação de marcos de
MEC proptiedade.

Ensino Supetior completo em
Efetuar o planejamento e execução de estudos, pesquisas, levantamento eTURISMÓLOGO Turismo, em Instituição

reconhecida pelo M EC ações relativas ao TUlismo no Município.

ANEXO IV

DENOMINAÇÃO DO CARGO NOVA DENOMINAÇÃO DO CARGO

Professor de Infonnática Educativa (Le n°
Profissional de lnfonnática Educativa.30/2015)

Auxiliar Técnico em Hemoterapia (Le nO
Técnico em Hemoterapia10/2001)

Motorista Transporte Escolar (Le n° 30/2015) Motorista IV (Transporte Escolar)

Saquarema, 24 de novembro de 2021.

Manoela R~ Souza Gomes Alves
Prefeita

*Republicada por Incorreção.

Prefettura MuniCipal de Saquarema / RJ
CNPJ' 32147 670/0001-21
Rua Coronel Maduretra, 77 - Centro - Saquarema / RJ - CEP 28990-756
(221 2651-2254 - pms@saquarema rJ gov br - www saquarema rJ gov br


