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CCÓÓDDIIGGOO  CARGOS 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

VAGAS 
AC 

VAGAS 
PcD 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-
BASE 

Ensino Superior Completo 

001 AGENTE FISCAL DE OBRAS  
Ensino Superior completo em Arquitetura ou 
Engenharia Civil, em Instituição reconhecida 

pelo MEC Civil + Registro Profissional em 
Órgão de Classe 

10 9 1 40 R$   2.130,89 

002 AGENTE FISCAL DE POSTURAS 
Ensino Superior completo em Administração, 
Direito, Ciências Contábeis ou Econômicas, 

em Instituição reconhecida pelo MEC + 
Registro Profissional em Órgão de Classe 

10 9 1 40 R$   2.130,89 

003 ANALISTA TRIBUTÁRIO 
Ensino Superior completo em Administração, 
Direito, Ciências Contábeis ou Econômicas, 

em Instituição reconhecida pelo MEC + 
Registro em Órgão de Classe 

10 9 1 40 R$   2.130,89 

004 ARQUITETO 
Ensino Superior completo em Arquitetura, em 
Instituição reconhecida pelo MEC + Registro 

Profissional em Órgão de Classe 
3 3 - 

 
40 R$   2.130,89 

005 ASSISTENTE SOCIAL 
Ensino Superior completo em Serviço Social, 

em Instituição reconhecida pelo MEC + 
Registro Profissional em Órgão de Classe 30 28 2 

 
20 

 
R$   2.130,89 

006 AUDITOR FISCAL 

Ensino Superior completo em Administração, 
Direito, Ciências Contábeis ou Econômicas, 

em Instituição reconhecida pelo MEC + 
Registro em Órgão de Classe 

3 3 - 

 
40 

 
R$   2.130,89 

007 BIBLIOTECÁRIO 

Ensino Superior completo em 
Biblioteconomia, em Instituição reconhecida 
pelo MEC + Registro Profissional em Órgão 

de Classe  
2 2 - 

 
40 

 
R$   2.130,89 

008 BIÓLOGO 
Ensino Superior completo em Biologia, em 

Instituição reconhecida pelo MEC + Registro 
Profissional em Órgão de Classe 2 2 - 

 
40 

 
R$   2.130,89 

009 CONTADOR 

Ensino Superior completo em Ciências 
Contábeis, em Instituição reconhecida pelo 
MEC + Registro Profissional em Órgão de 

Classe 
10 9 1 

 
40 

 
R$   2.130,89 

010 ENGENHEIRO CIVIL 
Ensino Superior completo em Engenharia 

Civil, em Instituição reconhecida pelo MEC + 
Registro Profissional em Órgão de Classe 4 4 - 

 
40 

 
R$   2.130,89 
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011 ENGENHEIRO FLORESTAL 

Ensino Superior completo em Engenharia 
Florestal, em Instituição reconhecida pelo 
MEC + Registro Profissional em Órgão de 

Classe 
1 1 - 

 
40 

 
R$   2.130,89 

012 FARMACÊUTICO 
Ensino Superior completo em Farmácia, em 
Instituição reconhecida pelo MEC + Registro 

Profissional em Órgão de Classe 
2 2 - 20 

 
R$   2.130,89 

013 GEÓLOGO 
Ensino Superior completo em Geologia, em 
Instituição reconhecida pelo MEC + Registro 

em Órgão de Classe 
1 1 - 40 

 
R$   2.130,89 

014 MÉDICO HEPATOLOGISTA 
AMBULATÓRIO 

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

Especialização ou Residência Médica em 
Hepatologia + Registro Profissional em 

Órgão de Classe 

1 1 - 
20 

R$ 3.551,49 

015 MÉDICO INFECTOLOGISTA DST E 
AIDS 

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

Especialização ou Residência Médica em 
Infectologia + Registro Profissional em Órgão 

de Classe 

2 2 - 
 

24 

 
 

R$ 3.551,49 

016 MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

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

Especialização ou Residência Médica em 
Pneumologia + Registro Profissional em 

Órgão de Classe 

1 1 - 
 

24 

 
 

R$ 3.551,49 

017 MÉDICO VETERINARIO 
Ensino Superior completo em Medicina 

Veterinária, em Instituição reconhecida pelo 
MEC + Registro profissional em Órgão de 

Classe 
2 2 - 20 

 
R$   2.130,89 

018 MUSEÓLOGO 
Ensino Superior completo em Museologia, 

em Instituição reconhecida pelo MEC + 
Registro Profissional em Órgão de Classe 

1 1 - 40 
 

R$   2.130,89 

019 NUTRICIONISTA 
Ensino Superior completo em Nutrição, em 

Instituição reconhecida pelo MEC + Registro 
profissional em Órgão de Classe 

5 5 - 20 
 

R$   2.130,89 

020 PROCURADOR 
Ensino Superior completo em Direito, em 

Instituição reconhecida pelo MEC + Registro 
Profissional/Inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil 
5 5 - 20 R$ 4.972,07 
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021 

 
 
PSICÓLOGO 
 
 

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

Profissional em Órgão de Classe 
10 9 1 

 

20 R$   2.130,89 

Ensino Médio Completo ou Ensino Médio Completo com habilitação específica na área 

022 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Ensino Médio completo, em Instituição 
reconhecida pelo MEC 60 57 3 40 R$ 1.212,00 

 023 CUIDADOR DE IDOSO 
Ensino Médio completo, em Instituição 

reconhecida pelo MEC + Curso 
profissionalizante na área  

5 5 - 40 
 

R$ 1.212,00 

024 CUIDADOR INFANTIL 
Ensino Médio completo, em Instituição 

reconhecida pelo MEC + Curso 
profissionalizante na área  

4 4 - 40 
 

R$ 1.212,00 
 
Descrições sintéticas dos cargos: 
 
Agente Fiscal de Obras - Exercer a fiscalização 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 termos, visando o cumprimento da legislação municipal e demais normas específicas referentes as obras 
particulares e públicas. 
 
Agente Fiscal de Posturas - Exercer a fiscalização geral na área de posturas, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, 
acompanhando e fiscalizando as atividades de ambulantes, comerciantes e industriais, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas que exerçam 
atividades econômicas, permanentes e temporárias, visando o cumprimento da legislação municipal, do Código Tributário e de Posturas assim como demais 
normas específicas e correlatas; realizar vistorias, lavratura de pareceres e termos, mantendo o ordenamento urbano. 
 
Analista Tributário - Fornecer apoio técnico e administrativo nas atividades tributárias e fiscais, analisar processos administrativo-fiscais, organizar o 
sistema de informações cadastrais, auxiliar nas ações de fiscalização e no cumprimento da legislação tributária, auxiliar no controle da arrecadação de 
tributos, atendimento e orientação ao contribuinte. 
 
Arquiteto - Elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos do Município. Realizar estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios 
à formulação de políticas, diretrizes e planos à implantação, manutenção e funcionamento de projetos, programas relacionados à sua área de atuação, bem 
como a fiscalização quanto à regularidade ante as normas e leis vigentes. 
 
Assistente Social - Planejar, supervisionar, desenvolver, coordenar e avaliar planos, programas e projetos nas áreas de atuação profissional; elaborar e 
executar programas de assistência social e apoio. 
 
Auditor Fiscal - Constituir o crédito tributário e demais receitas municipais; fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, mediante a lavratura de termos 
determinados pela legislação vigente; executar ações fiscais, apreensão e exame de documentação, lavratura de autos e aplicação de penalidades e 
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homologação dos créditos tributários; coletar, implementar e manter atualizadas as informações necessárias à fiscalização de tributos e demais receitas 
municipais; analisar e instruir processos administrativos e outros expedientes; realizar auditoria em valores e outros dados para apuração de índices, 
coeficientes e outros critérios de participação do Município em receitas do Estado e da União, oriundas de transferências, convênios, contratos ou 
consórcios; assessorar as unidades superiores e prestar‐lhes assistência especializada, visando a formulação e adequação de políticas tributárias e 
desenvolvimento econômico e social; atender e orientar os contribuintes sobre questões relativas a tributos e demais receitas municipais. 
 
Bibliotecário – Executar e planejar serviços bibliotecários; Realizar o planejamento físico de bibliotecas e centros de documentação e informação, 
organização de acervos (bibliográficos ou não), de serviços técnicos e administrativos ligados à documentação; Avaliação, assessoria, consultoria, ensino, 
fiscalização técnica, normalização de documentos; Análise de trabalhos técnicos e científicos; Organização de bases de dados virtuais, de documentação 
para processos de certificação de qualidade, avaliação de conteúdo; Executar qualquer outra atividades inerentes ao cargo.  
 
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 ambientais, além de realizar 
análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas, bem como emitir laudos, pareceres técnicos e fornecer assessoramento técnico‐científico nos 
assuntos de sua competência. 
 
Contador - Executar atividades que envolvem coordenação, orientação e execução especializada relativas à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade, compreendendo analises, registros e perícias de balanços, balancetes e demonstrações contábeis. 
 
Engenheiro Civil - Executar, analisar e acompanhar projetos de acordo com a área de especialização da engenharia, bem como fiscalizar obras e projetos 
quanto à regularidade ante as normas vigentes. 
 
Engenheiro Florestal - Estudar e promover a exploração sustentável de recursos florestais. Avaliar o potencial de ecossistemas florestais e planejar seu 
aproveitamento sempre levando em consideração a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e do bioma. Elaborar e acompanhar projetos de preservação 
de parques e de reservas naturais e cuidar de fazendas de reflorestamento. Recuperar áreas degradadas, cuidar da arborização urbana e avaliar o impacto 
ambiental de atividades humanas em uma área. Efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. 
 
Farmacêutico - Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos alopáticos: processo de planejamento, aquisição, manipulação, recebimento, 
armazenagem, controle de estoque e de qualidade, e de distribuição, farmacovigilância; atuar nas áreas de análise toxicológicas, realizar o controle e 
avaliação e emitir pareceres sobre a matéria de interesse da área; orientar e executar atividades de vigilância sanitária referentes principalmente a farmácia, 
farmácias de manipulação, ervanários, drogarias, farmácias homeopáticas, dispensários de medicamentos e outros estabelecimentos que comercializem, 
distribuam, armazenem ou transportem medicamentos. 
 
Geólogo - Estudar as alterações e formação da terra, atuação conjunta com profissionais de engenharia no auxílio de elaborar projetos para levantando de 
dados topográficos. 
 
Médico Hepatologista Ambulatório - Realizar atendimento na área de hepatologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, diagnóstico, estudo, terapêutica e acompanhamento dos pacientes com patologias que afetam o fígado, a vesícula biliar, a árvore 
biliar e o pâncreas; executar qualquer outra atividade inerente ao cargo. 
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Médico Infectologista DST e AIDS - Prestar atendimento nas áreas hospitalar e clínica, na vigilância em saúde, no diagnóstico e enfretamentos de 
epidemias, no estudo das doenças emergentes e reemergentes, entre outras frentes. 
 
Médico Pneumologista - 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 atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 
Médico Veterinário - Exercer atividades de vigilância e fiscalização ambiental em saúde, de controle de zoonoses, de doenças transmissíveis (infecciosas e 
parasitárias) e de veiculação hídrica; orientar e executar ações de vigilância e fiscalização sanitária na área de alimentos, serviços e produtos veterinários, e 
outros serviços e produtos sujeitos à regulação pela Vigilância Sanitária; promover ações de assistência, controle populacional de animais e realização de 
exames vinculados às zoonoses. 
 
Museólogo - Elaborar planos, projetos de museus e exposições, organizar e conservar acervos museológicos; preparar ações educativas e/ou culturais; 
planejar e realizar atividades técnico-administrativas; orientar implantação das atividades técnicas. 
 
Nutricionista - Realizar atividades de supervisão, programação, gerência e execução especializada referente a trabalhos relativos à educação alimentar, 
nutrição e dietética para indivíduos ou coletividades ou correlatas. 
 
Procurador - Presentar e representar o Município em qualquer juízo, foro ou instancia judicial ou extrajudicial, ativa ou passivamente, em defesa de seus 
direitos, prestar consultoria e assistência jurídica da Administração Direta, interpretando as leis, elaborando e redigindo pareceres opinativos e documentos 
de teor legal, e demais atribuições previstas em lei especifica. 
 
Psicólogo - Realizar atendimento na área de Psicologia, acompanhar pacientes e executar atividades de supervisão e coordenação, relativas ao estudo do 
comportamento humano e da dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual; planejar, programar, 
coordenar e desenvolver projetos de capacitação de recursos humanos. 
 
Assistente Administrativo - Executar tarefas rotineiras de suporte 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, terminais de 
teleprocessamentos e equipamentos assemelhados, fazer atendimento ao público e exercer outras atividades correlatas à natureza do cargo. 
 
Cuidador de Idoso - Orientar e assistir à pessoa idosa em qualquer grau de dependência em todas as atividades da vida diária, zelando pelo bem-estar, 
saúde, alimentação, higiene pessoal e ambiental, educação, locomoção, organização, cultura, recreação e lazer, utilizando‐se de todos os equipamentos e 
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, conforme orientações e procedimentos estabelecidos; zelar pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas. Acompanhamento externo (eventual) 
ao idoso em consultas, exames e internações hospitalares; realizar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
Cuidador Infantil - Trabalhar com crianças de todas as faixas etárias, que estejam atentos ao seu desenvolvimento global e às suas necessidades 
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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 da troca de roupas, ajudar os recreadores 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; realizar outras tarefas correlatas ao cargo 
 
 
 
 
 


