EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018, 21 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA

ERRATA 02/2018
O Município de Ervália, por intermédio de seu Prefeito Municipal, torna público aos interessados a Retificação do Edital de Concurso Público, cujas alterações estão elencadas a seguir:

1. Altera-se o ANEXO I – Quadro com informações sobre os cargos e distribuição de vagas, 4 – Quadro de cargos – Nível Superior, sendo:
ONDE SE LÊ:
- SUPERVISOR EDUCACIONAL.
LEIA-SE:
- SUPERVISOR PEDAGÓGICO.
2. Altera-se o ANEXO II – Quadro de Provas, 4 – Provas – Superior Completo, sendo:
ONDE SE LÊ:
 423 – SUPERVISOR EDUCACIONAL
LEIA-SE:


423 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO

3. Altera-se o ANEXO III - NÍVEL SUPERIOR, sendo:
ONDE SE LÊ:
 SUPERVISOR EDUCACIONAL
LEIA-SE:


SUPERVISOR PEDAGÓGICO

4. Alteram-se os itens 3.1 e 3.2, sendo:
ONDE SE LÊ:
3.1. Este concurso oferta um total de 323 (trezentos e vinte e três) vagas, conforme Anexo I deste Edital.
3.2. Em atendimento à Lei Federal Nº 7.853/1989 e art. 1º da Lei Nº 976, de 22 de abril de 1996, que regulamenta o art. 44 da Lei Orgânica do Município de Ervália, e dá outras providências, 5% (cinco
por cento) do total de vagas oferecidas por cargo / função neste Concurso serão reservadas a pessoas com deficiência, totalizando 12 (doze) vagas conforme Anexo I.
LEIA-SE:
3.1. Este concurso oferta um total de 319 (trezentos e dezenove) vagas, conforme Anexo I deste Edital.
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3.2. Em atendimento à Lei Federal Nº 7.853/1989 e art. 7º da Lei Nº 2.085, de 28 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ervália, e dá outras
providências, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas por cargo / função neste Concurso serão reservadas a pessoas com deficiência, totalizando 21 (vinte e uma) vagas conforme Anexo I.
5. Altera-se o item 5.4.3, sendo:
ONDE SE LÊ:
5.4.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá comprovar, no que couber, o que se segue: estar regulamente inscrito no Cadastro Único para Programas do
Governo Federal – CadÚnico (Hipossuficiência econômica financeira) ou em condição de desempregado e família de baixa renda.
LEIA-SE:
5.4.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá comprovar, no que couber, o que se segue: estar regulamente inscrito no Cadastro Único para Programas do
Governo Federal – CadÚnico (Hipossuficiência econômica financeira), ou em condição de desempregado, ou for membro de família de baixa renda, ou candidato com limitações de ordem financeira.
6. Alteram-se os itens 5.4.3.2 e 5.4.3.2.1, sendo:
ONDE SE LÊ:
5.4.3.2. A condição de desempregado e família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, será caracterizada pela seguinte situação:
5.4.3.2.1. Apresentar declaração legível, datada e assinada, na qual informará que é membro de família de baixa renda nos termos do Decreto Federal Nº 6.135 de 26 de junho de 2007, conforme o
Anexo V deste Edital.
LEIA-SE:
5.4.3.2. A condição de desempregado, ou for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou candidato com limitações de ordem
financeira, será caracterizada pela seguinte situação:
5.4.3.2.1. Apresentar declaração legível, datada e assinada, na qual informará que é membro de família de baixa renda nos termos do Decreto Federal Nº 6.135 de 26 de junho de 2007, ou é
candidato na condição de desempregado ou é candidato com limitações de ordem financeira, conforme o Anexo V deste Edital.
7. Altera-se o item 5.4.4. alínea “c”, sendo:
ONDE SE LÊ:
5.4.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
c) Em caso de condição de desempregado e família de baixa renda, no que couber, anexar ao comprovante de solicitação de isenção a documentação exigida para comprovação da condição
informada, nos termos estabelecidos no item 5.4.3.2 deste Edital e seus subitens, e encaminhar via SEDEX com Aviso de Recebimento, à Gerência de Concursos da Fundep, localizada na av. Presidente
Antônio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II, 3º Andar, Campus Pampulha da UFMG, Caixa Postal 6985, CEP 30.120-972 em Belo Horizonte/MG (acesso pela av. Antônio Abrahão Caram, portão 2),
ou pessoalmente no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, (exceto sábados, domingos e feriados).
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LEIA-SE:
5.4.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
c) Em caso de condição de desempregado, ou for membro de família de baixa renda, ou ser candidato com limitações de ordem financeira, no que couber, anexar ao comprovante de solicitação de
isenção a documentação exigida para comprovação da condição informada, nos termos estabelecidos no item 5.4.3.2 deste Edital e seus subitens, e encaminhar via SEDEX ou carta com AR, à Gerência
de Concursos da Fundep, localizada na av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II, 3º Andar, Campus Pampulha da UFMG, Caixa Postal 6985, CEP 30.120-972 em Belo
Horizonte/MG (acesso pela av. Antônio Abrahão Caram, portão 2), ou pessoalmente no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, (exceto sábados, domingos e feriados).
8. Altera-se o item 5.4.4, sendo:
ONDE SE LÊ:
5.4.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
c) Em caso de condição de desempregado e família de baixa renda, no que couber, anexar ao comprovante de solicitação de isenção a documentação exigida para comprovação da condição
informada, nos termos estabelecidos no item 5.4.3.2 deste Edital e seus subitens, e encaminhar via SEDEX com Aviso de Recebimento, à Gerência de Concursos da Fundep, localizada na av. Presidente
Antônio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II, 3º Andar, Campus Pampulha da UFMG, Caixa Postal 6985, CEP 30.120-972 em Belo Horizonte/MG (acesso pela av. Antônio Abrahão Caram, portão 2),
ou pessoalmente no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, (exceto sábados, domingos e feriados).
5.4.4.1. O envelope deverá conter a referência especificada conforme segue abaixo e ser encaminhado até o último dia do período de isenção discriminado no item 5.4.1.
LEIA-SE:
5.4.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
c) Em caso de condição de desempregado e família de baixa renda, no que couber, anexar ao comprovante de solicitação de isenção a documentação exigida para comprovação da condição
informada, nos termos estabelecidos no item 5.4.3.2 deste Edital e seus subitens, e encaminhar via SEDEX ou carta com AR, à Gerência de Concursos da Fundep, localizada na av. Presidente Antônio
Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II, 3º Andar, Campus Pampulha da UFMG, Caixa Postal 6985, CEP 30.120-972 em Belo Horizonte/MG (acesso pela av. Antônio Abrahão Caram, portão 2), ou
pessoalmente no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, (exceto sábados, domingos e feriados).
5.4.4.1. O envelope deverá conter a referência especificada conforme segue abaixo e ser encaminhado até o último dia do período de isenção discriminado no item 5.4.1.
9. Altera-se o item 9.2.4, sendo:
ONDE SE LÊ:
9.2.4. As disciplinas, o número e o valor das questões da Prova Objetiva estão definidos no Anexo II deste Edital.
LEIA-SE:
9.2.4. As disciplinas e o número das questões da Prova Objetiva estão definidos no Anexo II deste Edital. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, 0 (zero) a 50
(cinquenta) pontos e de 0 (zero) a 70 (setenta) pontos, conforme o cargo, por processo eletrônico, sendo atribuídos 2 (dois) pontos para cada resposta correta.
10. Altera-se o item 1.3 alínea “b”, sendo:
ONDE SE LÊ:
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1.3. O concurso de que trata este Edital será de Provas Objetivas, Prova Prática e de Prova Títulos, composto das seguintes etapas:
b) Segunda Etapa: prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Calceteiro, Operador de Máquina Pesadas e Operador de Trator Agrícola.
LEIA-SE:
1.3. O concurso de que trata este Edital será de Provas Objetivas, Prova Prática e de Prova Títulos, composto das seguintes etapas:
b) Segunda Etapa: prova prática, de caráter eliminatório, para os cargos de Calceteiro, Operador de Máquina Pesadas e Operador de Trator Agrícola.
11. Altera-se o item 10.4.1, sendo:
ONDE SE LÊ:
10.4.1 – Cargos de Nível Fundamental completo e incompleto (elementar):
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal Nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data de
realização das provas objetivas.
b) Maior número de pontos na Prova Prática, quando houver
c) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Língua Portuguesa.
d) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Atualidades.
e) Idade maior.
f) Ainda assim permanecendo o empate, sorteio.
LEIA-SE:
10.4.1 – Cargos de Nível Fundamental completo e incompleto (elementar):
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal Nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data de
realização das provas objetivas.
b) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Língua Portuguesa.
c) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Matemática.
d) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Atualidades.
e) Idade maior.
f) Ainda assim permanecendo o empate, sorteio.
12. Altera-se o item 14.4 alínea “e”, sendo:
ONDE SE LÊ:
14.4. O candidato nomeado deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da posse:
e) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhada do original (se tiver).
LEIA-SE:
14.4. O candidato nomeado deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da posse:
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e) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhada do original (se tiver), para os cargos que exijam este documento.
13. Substitui-se o Anexo I para contemplar as alterações, que passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação:
13.1. ANEXO I:

ANEXO I – QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
1. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

CARGO

AJUDANTE DE
SERVIÇOS GERAIS

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

- executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências dos
próprios municipais, serviços que visem o bom funcionamento dos
prédios públicos;
- lavar copos, xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de
cozinha;
- verificar a existência de material de limpeza e outros itens
relacionados com e seu trabalho, comunicando ao superior imediato
a necessidade de reposição, e quando for o caso;
- manter limpo e arrumado o local de trabalho, executando a limpeza
das salas, brinquedos, materiais e utensílios utilizados e dos móveis;
- observar a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos,
objetivando preservar a ordem e organização escolar;
FUNDAMENTAL
-executar atividades de apoio nas unidades escolares e creches,
INCOMPLETO
zelando pela higiene, segurança e saúde dos menores;
- promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal
das crianças, dando banho, trocando fraldas e roupas, entre outras,
se for lotado na creche;
- zelar pelo material sob sua responsabilidade;
- participar de cursos de treinamento determinados pela respectiva
Secretaria Municipal, de forma a aperfeiçoar seu desempenho
profissional;
- colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais
atividades extras promovidas;
- cooperar nas atividades de recreação dos alunos, acompanhando e
assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras

JORNADA
TRABALHO
/SEMANAL

SALÁRIO
MENSAL (R$)

40 horas por
semana

R$ 954,00

CARGO
AMPLA
CONCORRÊNCIA

DEFICIENTES

TOTAL

47

3

50
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atividades extra classe desenvolvidas;
- dar apoio aos professores no que concerne a projetos e atividades a
que se propõem realizar;
- executar tarefas de apoio e administrativas sempre que solicitado
pela direção da escola, creche ou chefe de setor;
- auxiliar na distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao
hábito correto de comportar-se durante as refeições;
- controlar a utilização dos banheiros;
- executar outras tarefas correlatas.

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

CALCETEIRO

- executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da
Prefeitura e outros próprios municipais, serviços que visem o bom
funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitora
de berçários e creches;
- preparar e servir café á chefia, visitantes e servidores do setor;
- lavar copos, xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de
cozinha;
- verificar a existência de material de limpeza e outros itens
relacionados com e seu trabalho, comunicando ao superior imediato
FUNDAMENTAL
a necessidade de reposição, e quando for o caso;
INCOMPLETO
- manter arrumado o material sob sua guarda;
- realizar eventualmente, serviços externos para atender as
necessidades do setor;
- executar serviços de vigilância e recepção em portarias;
- executar a limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros
públicos;
- executar atividades de capinação e retirada de mato;
- entregar encomendas e mercadorias.
- realizar reparos em ruas ou logradouros, utilizando-se de bloquetes,
paralelepípedos ou outro tipo de material apropriado;
- dimensionar os materiais a serem utilizados procurando o melhor
assentamento;
FUNDAMENTAL
- executar os serviços de reparos nos meios-fios;
INCOMPLETO
- atuar na preservação e manutenção das vias no que tange ao
calçamento;
- executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

40 horas por
semana

R$ 954,00

6

1

7

40 horas por
semana

R$ 954,00

2

0

2
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COVEIRO

GARI

MOTORISTA
AMBULANCIA

- preparar a sepultura escavando a terra e escorando as paredes da
abertura, ou retirando lápide e limpando o interior das covas já
existentes, permitindo o sepultamento;
- auxiliar na colocação de caixão, manipulando as cordas de
sustentação, visando a perfeita colocação na sepultura;
- efetuar limpeza e conservação de jazigos;
- fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando a laje, FUNDAMENTAL
assegurando inviolabilidade do túmulo;
INCOMPLETO
- executar serviço de vigilância do cemitério;
- auxiliar no transporte de caixões;
- auxiliar na exumação de cadáveres determinada pela autoridade
judiciária competente;
- executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
- varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando
vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os
referidos locais em condições de higiene e trânsito;
- recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plástico ou outro
meio apropriado;
- comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada;
- percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para
coletar o lixo;
FUNDAMENTAL
- raspar meios-fios;
INCOMPLETO
- zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos
trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos;
- limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos
municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas;
- recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e
depositando-os de acordo com as determinações definidas;
-executar tarefas correlatas à limpeza pública.
- dirigir ambulâncias, conduzindo pessoas doentes ou após ter sofrido
ENSINO
cirurgias, ou ainda acidentados para tratamento, pacientes com alta FUNDAMENTAL
para serem conduzidos até suas residências, seja ela na zona urbana INCOMPLETO,
ou rural do Município;
CARTEIRA
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, NACIONAL DE
antes de sua utilização: pneus, água do radiador, água da bateria, HABILITAÇÃO
nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de CATEGORIA B

40 horas por
semana

R$954,00

2

0

2

40 horas por
semana

R$954,00

26

2

28

40 horas por
semana

R$954,00

3

0

3
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combustível, lataria amassada, pneu sobressalente, chave de roda,
NO MÍNIMO
macaco, triângulo e no caso da ausência de tais assessórios ou ainda POR 02 (DOIS)
no caso de estarem danificados, assentar por escrito no livro de ANOS E IDADE
controle, próprio de cada veículo, com o devido visto do controlador
MÍNIMA DE
de veículos;
21(VINTE E UM)
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está
ANOS E
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término
ATIVIDADE
da tarefa;
REMUNERADA
- zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de
portas e o uso de cintos de segurança;
- fazer pequenos reparos de urgência;
- manter o veículo limpo, interna e externamente, em condições de
uso, levando-o à manutenção sempre que necessário;
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo;
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada,
viagens realizadas, objetos e pessoas transportados, 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;
- cumprir as determinações da chefia para atendimento necessário;
- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo.

MOTORISTA DE
VEICULO LEVE

- dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de
transporte de passageiros ou carga;
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo,
antes de sua utilização: pneus, água do radiador, água da bateria,
nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de
combustível, lataria amassada, pneu sobressalente, chave de roda,
macaco, triângulo e no caso da ausência de tais assessórios ou ainda
no caso de estarem danificados, assentar por escrito no livro de
controle, próprio de cada veículo, com o devido visto do controlador
de veículos.
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO E
CARTEIRA
NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
CATEGORIA NO
MÍNIMO B E
ATIVIDADE
REMUNERADA

40 horas por
semana

R$ 954,00

5

1

6
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da tarefa;
- zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de
portas e o uso de cintos de segurança;
- fazer pequenos reparos de urgência;
- manter o veículo limpo, interna e externamente, em condições de
uso, levando-o à manutenção sempre que necessário;
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo;
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada,
viagens realizadas, objetos e pessoas transportados, 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;
- cumprir as determinações da chefia para atendimento necessário;
- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo.

MOTORISTA DE
VEICULO MEDIO

- dirigir caminhões e/ou ônibus, verificando diariamente as condições
de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do
radiador, água da bateria, nível do óleo, sinaleiros, freios,
embreagem, nível de combustível, pneus sobressalentes, chave de
roda, macaco, triângulo, fazendo constar no livro próprio de cada
ENSINO
veículo, as possíveis irregularidades, e obtendo o visto da chefia FUNDAMENTAL
imediata;
INCOMPLETO E
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está
CARTEIRA
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término NACIONAL DE
da tarefa;
HABILITAÇÃO
- orientar e auxiliar no carregamento e descarregamento de cargas a
CATEGORIA
fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais MÍNIMA C OU D
transportados;
E ATIVIDADE
- zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de REMUNERADA
portas e o uso de cintos de segurança;
D
- 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, em condições de

40 horas por
semana

R$ 954,00
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uso, levando-o à manutenção sempre que necessário;
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo;
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada,
viagens realizadas, objetos e pessoas transportados, 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;
- cumprir as determinações da chefia para atendimento necessário;
- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo.

OPERADOR DE
MÁQUINA PESADA

- operar, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores e
outros, para execução de serviços de escavação, terraplanagem,
nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias,
carregamento e descarregamento de material, entre outros;
- operar tratores e reboques, para execução de serviços de
carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e
limpeza de vias, praças e jardins;
ENSINO
- conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando FUNDAMENTAL
os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as INCOMPLETO +
necessidades do serviço;
CARTEIRA
- operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da NACIONAL DE
máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, HABILITAÇÃO +
carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho,
CURSO
pedras e materiais análogos;
ESPECÍFICO DE
- zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das OPERADOR DE
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua
MÁQUINA
correta execução;
PESADA
- pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis
acidentes;
- limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as
instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a
troca de pneus, quando necessária;
- efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas

40 horas por
semana

R$ 2.000,00
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apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento;
- acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da
máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os
testes necessários;
- anotar, segundo normas estabeleci das, dados e informações sobre
os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e
outras ocorrências, para controle da chefia;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.
- atender os pequenos produtores rurais para preparo de áreas a
serem plantadas conforme demanda da Secretaria Municipal de
Agricultura;
- cuidar da manutenção do trator seus equipamentos conforme
recomendação do manual do fabricante;
- preparar área somente que estejam enquadradas nas leis de
OPERADOR DE
TRATOR AGRICOLA proteção ambiental;
- atender prontamente as orientações recomendadas pelo Secretário
da área e delegada a um funcionário;
- atender somente produtores cadastrados com antecedência na
Secretaria Municipal de Agricultura;
- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo.

OPERARIO

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO E
CARTEIRA
NACIONAL DE
HABILITAÇÃO

40 horas por
semana

R$ 954,00

1

0

1

- fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, esgotos,
caixas de areia, poços e tanques;
- auxiliar nos trabalhos de movimentação e recuperação de
pavimentos;
- carregar areia, pré-moldados e outros materiais utilizados nos
serviços;
- conservar as ferramentas e instrumentos de trabalho;
- auxiliar nos serviços de reparos, reconstruções, demolição e FUNDAMENTAL
edificação de obras executados diretamente pela Secretaria INCOMPLETO
Municipal de obras;
- auxiliar nos serviços de reparação de revestimento de paredes,
pisos e tetos;
- auxiliar no preparo de argamassa e concreto;
- auxiliar na confecção de peças de concreto;
- auxiliar no assentamento de tijolos, pedras, ladrilhos, mosaicos,
manilhas, mármores, telhas e tacos;

40 horas por
semana

R$ 954,00

17

1

18
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- participar dos trabalhos de construção de lajes de concreto;
- participar dos trabalhos com massa à base de cal, cimento e outros
materiais de construção;
- auxiliar nos trabalhos de caiação;
- zelar pelo instrumental de trabalho;
- auxiliar na construção e reparação de pontes de madeiras ou outros
materiais;
- executar limpeza e conservação de estradas vicinais;
- auxiliar na confecção de caixas, armações para concreto e
engradamentos de madeira para sustentação de telhas, lixando
madeiras, colocando pregos, passando cola, etc.;
- preparar cola, verniz e demais materiais;
- auxiliar na instalação de esquadrias, portas, janelas e outras peças
em madeira;
- afiar e fazer pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas
utilizados em seu trabalho;
- executar consertos simples em móveis, portas, janelas e outros
artefatos de madeira;
- auxiliar na instalação de quadros de distribuição, caixas de fusível,
tomadas, interruptores e fiação elétrica;
- limpar e lubrificar motores de sinais luminosos, transformadores e
outros equipamentos elétricos;
- testar equipamentos, instalações e circuitos elétricos em geral;
- substituir e recarregar baterias;
- substituir fusíveis, lâmpadas, velas, bobinas, platinados e demais
equipamentos elétricos de veículos, de acordo com orientação
recebida;
- auxiliar no recebimento de motores, dínamos, alternadores e outros
equipamentos elétricos;
- auxiliar no conserto, revisão e manutenção de equipamentos e
instalações elétricas em geral;
- manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução
dos trabalhos, utilizar adequadamente o equipamento protetor e
usar as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e
chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles
com quem trabalha;
- zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e
equipamentos utilizados nos serviços típicos da classe, comunicando
12
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ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa
ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o
conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos;
- prestar informações complementares junto ao Recursos Humanos,
sobre acidentes de trabalho, enfermidades, licenças e afastamentos,
sempre que solicitado;
- manter limpo e arrumado o local de trabalho;
- requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas
do cargo;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.

PEDREIRO

- preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as
quantidades de forma adequada, para o assentamento de alvenaria,
tijolos, ladrilhos e materiais similares;
- construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a
base de paredes, muros e construções similares;
- assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais,
unindo-as com argamassa, de acordo com orientação recebida, para
levantar paredes, pilares e outras partes da construção;
- revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou
assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções
recebidas;
- aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de
edificações;
FUNDAMENTAL 40 horas por
- construir bases de concreto ou de outro material, conforme as
R$ 954,00
INCOMPLETO
semana
especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação
de máquinas, postes e similares;
- executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios,
pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e
pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares;
- montar tubulações para instalações elétricas;
- montar e reparar telhados;
- realizar a manutenção dos prédios municipais e demais estruturas,
como pontes de concreto, etc.
- orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos
trabalhos de alvenaria;
- manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução
dos trabalhos, utilizando adequadamente o equipamento protetor e

2

0

2
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usar as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e
chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles
com quem trabalha;
- zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e
equipamentos utilizados nos serviços típicos da classe, comunicando
ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa
ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o
conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos;
- manter limpo e arrumado o local de trabalho;
- requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas
do cargo;
- executar outras atribuições afins.
- exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais,
podendo a execução do trabalho ocorrer exclusivamente no período
noturno, sábados , domingos e feriados.
- exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar
rondas de inspeção em intervalos determinados, adotando
providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos
edifícios, praças, jardins, materiais sob a sua guarda, etc;
- controlar a entrada de saída de pessoas e veículos pelos portões de
acesso sob a sua vigilância, verificando, quando necessário, as
autorizações de ingresso;
- verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão
devidamente fechadas;
FUNDAMENTAL
GUARDA VIGILANTE - investigar quaisquer condições anormais que tenha observado;
INCOMPLETO
- responder as chamadas telefônicas e anotar recados;
- levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes
qualquer irregularidade verificada;
- controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas
de estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar
acidentes;
- vigiar materiais e equipamentos destinados a obras;
- praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios
públicos, áreas municipais de produção agrícola, inclusive solicitando
a ajuda policial, quando necessário;
- contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a
emergência e solicitando socorro;

40 horas por
semana

R$954,00
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- zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância;
- -executar tarefas correlatas à vigilância patrimonial.

2. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

CARGO

ATENDENTE DE
FISIOTERAPIA

TELEFONISTA

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

- exercer sua atividade com dedicação no atendimento de pessoas
que afluem para tratamento de fisioterapia;
- proceder registros das pessoas e arquivamento do processo de
tratamento, bem como alimentar o sistema informatizado de
informações;
- colaborar com o fisioterapeuta acatando suas orientações e agindo
conforme determinado pelo profissional;
- manter a ordem no consultório ou sala de recuperação, agindo com
FUNDAMENTAL
rapidez quando necessário;
COMPLETO
- atender telefone e cuidar para que não falte material para o
desempenho da atividade do terapeuta;
- manter limpo o local de trabalho bem como os equipamentos
destinados ao desempenho da atividade;
- dar ciência ao fisioterapeuta de qualquer informação que possa
ajudar o bom desenvolvimento dos trabalhos.
-executar outras tarefas correlatas.
- atender as ligações externas, encaminhá-las de maneira rápida e
eficiente conectando as ligações com os ramais solicitados ou
passando para o órgão de pessoal, quando não houver identificação;
- testar, diariamente, a aparelhagem, verificando seu funcionamento
e solicitando reparos, quando necessários;
FUNDAMENTAL
- efetuar ligações telefônicas internas e informar sobre telefones e
COMPLETO
endereços das unidades administrativas da Prefeitura;
- orientar pelo telefone as demandas dos munícipes;
- elaborar relatórios do serviço quando solicitados;
- anotar dados sobre ligações interurbanas e internacionais

JORNADA
TRABALHO
/SEMANAL

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

40 horas por
semana

40 horas por
semana

CARGO
AMPLA
CONCORRÊNCIA

DEFICIENTES

TOTAL

R$954,00

1

0

1

R$954,00

1

0

1
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completadas, registrando o nome do solicitante e do destinatário,
duração da chamada e tarifa correspondente;
- zelar pelo equipamento, comunicando seus defeitos e solicitando o
conserto e manutenção;
- anotar recados na impossibilidade de transferir ligações ao ramal
solicitado, para, oportunamente, transmiti-lo aos respectivos
destinatários;
- atender a recepção de pessoas com urbanidade e respeito.

3. QUADRO DE CARGOS – MÉDIO E TÉCNICO COMPLETO

CARGO

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

JORNADA
TRABALHO
/SEMANAL

ATENDENTE DE
CONSULTORIO
MEDICO
ODONTOLOGICO

- atender ao público, interno e externo, prestando informações
simples, anotando recados, recebendo correspondências e
efetuando encaminhamentos;
- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando
recados, para obter ou fornecer informações;
- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis,
fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo;
- autuar documentos e preencher fichas de registro para
formalizar processos;
- controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado
e providenciando sua reposição de acordo com normas
preestabelecidas;
- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as
informações e os documentos originais;
- proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e
instrumentos utilizados;
- preparar e organizar instrumental e materiais necessários;
- instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista ou médico;
- cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos;
- organizar a agenda clínica;
- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações

ENSINO MÉDIO

40 horas por
semana

VAGAS

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

AMPLA
CONCORRÊNCIA

DEFICIENTES

TOTAL

R$954,00

4

1

5
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realizando os levantamentos necessários;
-executar outras tarefas correlatas.

AUXILIAR DE
BIBLIOTECA

AUXILIAR DE
FARMACIA

- atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários
e localização de livros e publicações, para auxiliá-los em suas
consultas:
- efetuar os registros dos livros retirados por empréstimos,
anotando seus títulos, autores, códigos de referência,
identidade do usuário, data prevista para entrega e outros
dados de importância, para garantir a futura devolução dos
mesmos e obter dados para levantamentos estatísticos;
- controlar a entrada dos livros cuja data de devolução esteja
vencida, preenchendo formulários apropriados, remetendo-os
pelo correio a seus usuários ou de outro modo, para possibilitar
a recuperação dos volumes não devolvidos;
- repor nas estantes, os livros utilizados pelos usuários
posicionando-os nas prateleiras de acordo com o sistema de
classificação adotado na biblioteca, para mantê-los ordenados
e possibilitar novas consultas e registros;
- manter atualizado os fichários catalográficos da biblioteca,
completando-os e ordenando sua ficha de consulta, para
assegurar a pronta localização dos livros e publicações;
- limpar os livros ou supervisionar a limpeza dos mesmos;
-executar outras tarefas correlatas.
- elaborar de relatórios destinados aos órgãos de controle
acerca de controle estoque mínimo e máximo de materiais
- acessar sistema informatizado da Farmácia Municipal e
atualizar as entradas e saídas instantâneas de materiais;
- manter limpo o ambiente de trabalho;
- manter a medicação organizada, conforme regras internas;
- atender com presteza á população;
- atender ao público, interno e externo, prestando informações
simples, anotando recados, recebendo correspondências e
efetuando encaminhamentos;
- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando
recados, para obter ou fornecer informações;
- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis,

ENSINO MÉDIO

40 horas por
semana

ENSINO MÉDIO

40 horas por
R$954,00
semana

R$954,00

1

0

1

4

0

4

17

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018, 21 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo;
-executar outras tarefas correlatas.

AUXILIAR DE
LABORATORIO

AUXILIAR DE
SECRETARIA

- manipular tubos de ensaio;
- esterilizar material a ser utilizado;
- colher material e guardá-lo para posteriores exames;
- etiquetar os tubos de ensaio, identificando os proprietários
dos exames;
- marcar data entrega dos exames;
- efetuar a entrega dos exames;
- encaminhar exames aos médicos solicitantes, quando assim
for exigido;
- coletar amostras para análise;
-executar outras tarefas correlatas.
- atender ao público, interno e externo, prestando informações
simples, anotando recados, recebendo correspondências e
efetuando seu encaminhamento;
- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando
recados, para obter ou fornecer informações;
- autuar documentos e preencher fichas de registro para
formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos
superiores competentes;
- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações
realizando os levantamentos necessários.
- operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas,
autenticadoras
e
outros
equipamentos
sob
sua
responsabilidade;
- manter em perfeita ordem e conservação as dependências,
equipamentos, máquinas, computadores e arquivos;
- colaborar nos estudos para a organização e a racionalização
dos serviços nas unidades da Prefeitura;
- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando
registros, observando prazos, datas, posições financeiras,
informando sobre o andamento do assunto pendente e,
quando autorizado pela chefia, adotar providências de
interesse da Prefeitura;
- auxiliar o profissional na realização de estudos de

ENSINO MÉDIO

40 horas por
R$954,00
semana

1

0

1

ENSINO MÉDIO

40 horas por
R$954,00
semana

10

1
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simplificação de tarefas administrativas, executando
levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos
organizacionais;
- executar toda a rotina pertinente à secretaria municipal a que
estiver lotado;
- auxiliar no controle da situação funcional dos servidores;
- efetuar registros de acordo com rotinas e procedimentos de
sua área de atuação;
- redigir relatórios, correspondências, ofícios e demais atos
administrativos;
- organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e outros
instrumentos de controle administrativo;
- distribuir e encaminhar papéis, correspondências e material
de natureza diversa;
- prestar serviço de atendimento e recepção ao público;
- efetuar controle de requisição e recebimento de material;
- realizar o arquivamento de documentos conforme
procedimentos organizacionais;
- executar serviço relacionado à secretaria municipal a que
estiver lotado, sob supervisão do superior hierárquico;
- executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
- vistoriar todos os veículos que lhe forem designados a
controlar;
- fazer com que todos os motoristas que estejam lotados na
área sob sua responsabilidade, verifiquem antes de pegar
qualquer veículo para viagem, as suas condições gerais,
cumprindo cabalmente as atribuições mencionadas para o
cargo de Motorista de Veículos Leves ou Médio ou Operador de
Trator Agrícola e Máquina Pesada;
CONTROLADOR
- determinar roteiro de viagem e verificar que seja cumprido
GERAL DE VEÍCULOS
pelo motorista, podendo aceitar mudanças no roteiro quando
isso se fizer necessário, desde que sejam assentadas as razões
no livro de registro de viagem e aceito pelo controlador;
- registrar a quilometragem do veículo quando da saída do
mesmo e a quilometragem por ocasião de sua volta;
- registrar o nome do motorista, a data, a hora e o destino da
viagem, a hora do retorno, e arquivar ordenadamente para

ENSINO MÉDIO

40 horas por
R$1.200,00
semana

1

0

1
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futura consulta;
- atender telefone quando lhe é dirigido e mostrar-se solícito
em responder indagações;
- executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

FISCAL MUNICIPAL

Quanto às atividades de obras e serviços:
- verificar e orientar o cumprimento da regulamentação
urbanística concernente a obras públicas e particulares;
- verificar imóveis recém-construídos ou reformados,
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o
estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas,
a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se;
- verificar o licenciamento de construção ou reconstrução,
embargando as que não estiverem providas de competente
autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado;
- embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;
- solicitar à autoridade competente a vistoria de obras que lhe
pareçam em desacordo com as normas vigentes;
- verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em
execução, reforma ou demolição, bem como a carga e descarga
de material na via pública;
- verificar o depósito na via pública, de resíduos de fábricas e
oficinas, restos de material de construção, entulhos
provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas
comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e
quintais particulares, objetivando a desobstrução da via
pública;
- analisar e emitir parecer nos pedidos de demolição e habitese;
- verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos,
reconstruídos ou que tenham sofrido alterações de ampliação,
transformação e redução;
- acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas
inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;
- inspecionar a execução de reformas de imóveis próprios
municipais;
- verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos;
- fiscalizar os terrenos, pátios e quintais, para que sejam

ENSINO MÉDIO

40 horas por
semana

R$954,00

1

0

1
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mantidos livres de mato, água estagnada e lixo;
- fiscalizar as ligações de esgoto clandestinas, diretamente em
rios, lagos e lagoas;
- fiscalizar as obras e serviços realizados em logradouros
públicos no que se refere a licença exigida pela legislação
específica;
- fiscalizar, intimar e autuar os proprietários ou arrendatários
de terrenos situados em ruas dotadas de meio-fio, que não
estejam devidamente murados e com a respectiva calçada
construída;
- intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras
providências com relação aos transgressores das leis, normas e
regulamentos concernentes às obras particulares;
- realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou
apuração de denúncias e reclamações;
- coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do
Município;
- elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem como
assinar documentos de rotina de trabalho tais como mapa
diário de visitas, notificações, termos de intimação, autos de
multa, infração, interdição, entre outros;
Quanto ao Código de Posturas Municipal
- verificar a regularidade do licenciamento de atividades
comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas
jurídicas e autônomas;
- verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse
tipo de comércio por pessoas que não possuam a
documentação exigida;
- verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos,
veículos, utensílios e objetos, de bancas e barracas em
logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de
comércio, bem como quanto à observância de aspectos
estéticos, de ordem e segurança pública;
- inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o
cumprimento das normas relativas à localização, à instalação,
ao horário e à organização;
- verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios,
alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública,
21
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bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes
e vitrines ou em logradouros públicos;
- verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em
geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância
das escalas de plantão das farmácias;
- apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e
objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e
logradouros públicos;
- autuar e apreender as mercadorias por irregularidades e
guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o
cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento
de multas;
- verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas
dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;
- verificar o licenciamento para realização de festas populares
em vias e logradouros públicos;
- verificar o licenciamento para instalação de circos e outros
tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares,
inclusive exigindo a apresentação de documento de
responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado;
- verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de
buzinas, casas de shows, clubes, boates, alto-falantes, bandas
de música, festas abertas ao publico com ou sem cobrança de
portaria, entre outras;
- intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras
providências relativas aos transgressores das posturas
municipais e da legislação urbanística;
- realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou
apuração de denúncias e reclamações;
- solicitar força policial para dar cumprimento a ordens
superiores, quando necessário;
- elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem como
assinar documentos de rotina de trabalho tais como mapa
diário de visitas, notificações, termos de intimação, autos de
multa, infração, interdição, entre outros;
Quanto às atividades no campo tributário:
- instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação
tributária;
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018, 21 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
- coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários
à execução da fiscalização externa;
- fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o
lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos
tributos;
- verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a
autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela
legislação específica;
- verificar os registros de pagamento dos tributos nos
documentos em poder dos contribuintes;
- participar da análise e julgamento de processos
administrativos em sua área de atuação;
- emitir parecer em processos de consulta ou qualquer
processo em que for instado a se pronunciar;
- investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos;
- fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações
efetuadas;
- informar processos referentes à avaliação de imóveis e
pedidos de revisão de lançamento de tributos;
- lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem
como termos de início e término de fiscalização e de
ocorrências;
- propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem
salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal;
- promover o lançamento e a cobrança de contribuições de
melhoria, conforme diretrizes previamente estabelecidas;
- elaborar relatórios das inspeções realizadas;
- lançar e arrecadar tributos municipais;
- auxiliar no controle da arrecadação pela rede bancária ou
fiscalização;
- proceder à inclusão, exclusão e alteração cadastral de
contribuinte e ao respectivo processamento;
- manter cadastro atualizado dos contribuintes;
- efetuar controle sobre prazos prescricionais;
- emitir certidões sobre a situação fiscal dos contribuintes;
- informar a Contabilidade todas as ações da arrecadação;
- executar cálculo de taxas e impostos, segundo normas
estabelecidas;
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- atualizar o banco de dados do sistema de Cadastro Econômico
e Imobiliário;
- emitir Boleto de Cobranças de Taxas e Impostos;
- emitir Certidões Negativas, Positivas, Dívida Ativa,
Comprobatórias e outras, segundo demanda e rotinas
estabelecidas;
- executar o cadastramento de BCE - Boletim de Cadastro
Econômico e BCI- Boletim de Cadastro Imobiliário;
- executar a revisão de Lançamentos de Cobrança de Taxas e
Impostos, providenciando as correções que se fizerem
necessárias;
- executar o levantamento e a Cobrança de Débitos referente a
impostos e taxas;
- executar o atendimento ao público;
- zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos e demais
instrumentos utilizados no trabalho;
- propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização
fazendária e administração fiscal, bem como ao
aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do
Município;
- orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das
atribuições típicas da classe;
- elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem como
assinar documentos de rotina de trabalho tais como mapa
diário de visitas, notificações, termos de intimação, autos de
multa, infração, interdição, entre outros;
- executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

ALMOXARIFE

- receber dos fornecedores todos os equipamentos adquiridos
pela Prefeitura;
- verificar o bom estado de conservação dos materiais,
certificar-se da data de validade, quando for o caso, aceitando
ou devolvendo, de acordo com seu julgamento;
- ao receber qualquer mercadorias, verificar a autorização se foi
assinada por pessoa competente para tal função, caso
contrário devolvê-las;
- ao aceitar as mercadorias, adquiridas pela Prefeitura,
carimbar com carimbo próprio e apor sua assinatura legível na

ENSINO MÉDIO

40 horas por
semana

R$954,00

1

0

1

24

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018, 21 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
nota fiscal, comprovando dessa forma ter recebido a legalidade
da compra;
- controlar o estoque existente, comunicando os níveis ao
responsável pelas compras para as devidas providências;
- manter a higiene do almoxarifado;
- manter bem protegido todo e qualquer material estocado;
- atender prontamente telefonemas e orientações da chefia;
- manter controle de entrada e saída de materiais;
- manter o sistema informatizado devidamente atualizado;
-executar outras tarefas correlatas.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

- prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços
técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou
tratamento aos pacientes;
- controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e
utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
- efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e
materiais adequados, segundo orientação médica;
- orientar à população em assuntos de sua competência;
- preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e
equipamentos para a realização de exames, tratamentos e
intervenções cirúrgicas;
- auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando
equipamentos e entregando o instrumental necessário,
conforme instruções recebidas;
- auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da
comunidade, para o estabelecimento de programas de
educação sanitária;
- proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de
imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na
promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;
- participar de programas educativos de saúde que visem
motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos
específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);
- participar de campanhas de educação e saúde;

ENSINO
MÉDIO
COMPLETO,
CURSO TÉCNICO
DE ENFERMAGEM
E REGISTRO NO 40 horas por
CONSELHO
DA semana
CLASSE
CORRESPONDENTE

R$ 954,00

6

1

7
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- controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de
enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o
caso, solicitar novo suprimento;
- supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos,
bem como zelar pela conservação dos equipamentos que
utiliza;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.

4. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL SUPERIOR

CARGO

ATRIUIÇÃO SUMÁRIA

HABILITAÇÃO

JORNADA
TRABALHO
/SEMANAL

SALÁRIO
MENSAL
(R$)

VAGAS
AMPLA
CONCORRÊNCIA

DEFICIENTES

TOTAL
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ADVOGADO

- elaborar petições de ações diversas sob orientação do Procurador
Geral do Município;
- apurar informações e detalhes referentes às ações e consultando
pessoas, visando juntar elementos para obter dados referentes a
processos;
- defender os interesses do Município, judicialmente ou
extrajudicialmente, mediante instrumento de mandado específico;
- preparar defesa ou acusação, anulando e correlacionando os fatos e
ENSINO SUPERIOR
aplicando o procedimento adequado;
BACHAREL EM
- participar de audiências, promovendo defesa oral e justificativa de
DIREITO E REGISTRO
provas, quando solicitado pelo Procurador Geral do Município;
NA ORDEM DOS
20 horas por
- redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas
R$ 2.800,00
ADVOGADOS DO
semana
e informações sobre questão administrativa, fiscal, civil, tributária,
BRASIL - SEÇÃO DE
penal ou outras, aplicando a legislação na forma e terminologia
MINAS GERAIS
adequada ao assunto;
- elaborar pareceres jurídicos quando solicitados;
- estudar e interpretar a legislação, resoluções, regulamentos, códigos,
portarias, decretos e outros;
- elaborar atos administrativos quando solicitado, observando os
requisitos legais de validade;
- atuar em sintonia e sob supervisão do Procurador Geral do Município.
-executar outras tarefas correlatas.

- prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando
e analisando seus problemas e necessidades materiais e de outra
ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço social para
prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover
a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade;
ENSINO SUPERIOR +
- estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo
20 horas por
INCRIÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL I planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade do
semana
R$1.130,00
CONSELHO DE
comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao
CLASSE
meio social;
- aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional
para conseguir o seu ajustamento ao meio social;
- ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de
problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores, se

1

0

1

1

0

1
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valendo de métodos que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas
com problemas de saúde;
- elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social,
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para
assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual;
- elaborar e emitir pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de
planejamento familiar e relação de material e medicamentos
necessários;
- participar de programas de reabilitação profissional, integrando
equipes técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou
reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes
por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho;
- elaborar e implementar políticas que dão suporte à ações na área
social;
- elaborar, implementar projetos na área social, baseados na
identificação das necessidades individuais e coletivas;
- planejar e desenvolver pesquisas para analise da realidade social e
para encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem
do âmbito de ação do serviço social;
- participar e coordenar grupos de estudos, equipes multiprofissional e
interdisciplinares, associações e eventos relacionados a área de serviço
social;
- realizar perícia, laudos e pareceres técnicos relacionados à matéria
especifica do serviço social;
- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
Sociedade Civil;
- encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos,
grupos e à população;
- orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos;
- planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;
- prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública e
outras entidades com relação a planos, programas e projetos do
âmbito de atuação do Serviço Social;
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- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação;
- executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função, previstas em regulamentação legal específica da
profissão.

ASSISTENTE SOCIAL
II

- prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando
e analisando seus problemas e necessidades materiais e de outra
ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço social para
prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover
a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade;
- estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo
planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade do
comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao
meio social;
- aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional
para conseguir o seu ajustamento ao meio social;
- ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de
ENSINO SUPERIOR +
problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores, se
30 horas por
INSCRIÇÃO
valendo de métodos que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas
semana
R$ 1.700,00
CONSELHO DE
com problemas de saúde;
CLASSE
- elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social,
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para
assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual;
- elaborar e emitir pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de
planejamento familiar e relação de material e medicamentos
necessários;
- participar de programas de reabilitação profissional, integrando
equipes técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou
reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes
por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho;
- elaborar e implementar políticas que dão suporte à ações na área
social;

6

1
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- elaborar, implementar projetos na área social, baseados na
identificação das necessidades individuais e coletivas;
- planejar e desenvolver pesquisas para analise da realidade social e
para encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem
do âmbito de ação do serviço social;
- participar e coordenar grupos de estudos, equipes multiprofissional e
interdisciplinares, associações e eventos relacionados a área de serviço
social;
- realizar perícia, laudos e pareceres técnicos relacionados à matéria
especifica do serviço social;
- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
Sociedade Civil;
- encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos,
grupos e à população;
- orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos;
- planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;
- prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública e
outras entidades com relação a planos, programas e projetos do
âmbito de atuação do Serviço Social;
- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação;
- executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função, previstas em regulamentação legal específica da
profissão.
Profissional lotado na Casa de Abrigo acresce-se as seguintes
atribuições:
- proporcionar aos atendidos ambiente familiar, orientando e
assistindo as crianças e adolescentes sob seus cuidados;
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- dedicar-se exclusivamente aos cuidados das crianças e adolescentes
que lhes forem confiadas;
- acompanhar a conduta dos seus assistidos em ambiente escolar,
participando das reuniões pedagógicas solicitadas pela Instituição de
ensino na qual a criança e o adolescente esteja vinculado;
- participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos,
cursos, eventos, convênios comissões e programas de ensino, pesquisa
e extensão;
-responder ofícios de órgãos públicos referentes à instituição de
abrigo.

BIOQUÍMICO

ENFERMEIRO

- realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos
dos organismos vivos;
- testar e analisar substâncias e materiais colhidos;
- estudar a ação de alimentos e medicamentos e outras substâncias;
-participar de execução de programas, estudos, pesquisas e outras
atividades de saúde;
- realizar ou participar de reuniões com a sociedade para definir ações
que melhorem as condições de vida;
- analisar e determinar probabilidade de doenças epidemiológicas,
alertando para sua proliferação;
- testar a qualidade da água consumida pela população;
- executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO EM
BIOQUÍMICA OU
BIOMEDICINA +
REGISTRO NO
CONSELHO DA
CLASSE

20 horas por
R$ 1.500,00
semana

1

0

1

- elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das
necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes;
- planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando
técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de
assistência;
- desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na ENSINO SUPERIOR +
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos
INSCRIÇÃO
30 horas por
R$ 2.300,00
pacientes e doentes;
CONSELHO DE
semana
- coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser
CLASSE
atendida pelos programas específicos de saúde;
- estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da
comunidade, dentro dos recursos disponíveis;
- realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e
coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e

4

0

4
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hábitos sadios;
- supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das
atribuições típicas da classe;
- controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos
utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se
desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação;
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação;
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
- participar de campanhas de educação e saúde;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.

FARMACEUTICO

- cuidar para que a farmácia mantenha em seus estoques os
medicamentos e correlatos em quantidade e qualidade de forma a
garantir uma terapêutica racional em área e tempo determinado;
- ao receber os remédios dos fornecedores estes deverão ser
ENSINO SUPERIOR +
conferidos quanto à validade, lote, quantidade, rotulagem e quaisquer
INSCRIÇÃO
20 horas por
outros danos nas embalagens;
R$ 1.500,00
CONSELHO DE
semana
- prever as faltas e providenciar pedidos junto ao setor de compras;
CLASSE
- estabelecer normas para dispensação de medicamentos e correlatos,
visando orientar o uso correto baseado em parâmetros
farmacocinéticos, farmacodinâmicos e da farmacovigilância;
- conferir a receita, quanto a assinatura do profissional prescritor,
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número de registro no Conselho da Classe, e efetuar o exame físico dos
medicamentos, observando prazo de validade;
- orientar os pacientes quanto ao horário, modo de usar e
armazenamento do medicamento;
- quanto aos medicamentos controlados armazená-los em armário
próprio com chave e fazer a escrita diária do controle de
medicamentos em livros específicos;
- estabelecer normas para armazenamento de medicamentos;
- atividade destinada a guardar e proteger os medicamentos contra os
riscos de alterações físico-químicas e microbiológicas garantindo a
qualidade dos mesmos.

FISIOTERAPEUTA I

FISIOTERAPEUTA II

- Prestar assistência ao indivíduo, participando da promoção,
tratamento e recuperação de sua saúde;
- elaborar diagnóstico fisioterápico, compreendido como avaliação
físico-funcional;
- prescrever, com base na avaliação físico-funcional, as técnicas
ENSINO SUPERIOR +
próprias da fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as;
20 horas por
INSCRIÇÃO
- dar ordenação ao processo terapêutico, baseando-se nas técnicas
semana
R$ 1.335,00
CONSELHO DE
indicadas;
CLASSE
- dar alta ao paciente no serviço de fisioterapia;
- participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação do
programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde;
- participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal
de saúde, particularmente nos programas de educação continuada.
- prestar assistência ao indivíduo, participando da promoção,
tratamento e recuperação de sua saúde;
- elaborar diagnóstico fisioterápico, compreendido como avaliação
físico-funcional;
- prescrever, com base na avaliação físico-funcional, as técnicas
ENSINO SUPERIOR +
próprias da fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as;
30 horas por
INSCRIÇÃO
- dar ordenação ao processo terapêutico, baseando-se nas técnicas
semana
R$ 2.000,00
CONSELHO DE
indicadas;
CLASSE
- dar alta ao paciente no serviço de fisioterapia;
- participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação do
programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde;
- participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal
de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;
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-atender pacientes do Sistema Único de Saúde em suas residências
quando impossibilitados de comparecer a Fisioterapia Municipal,
quando a causa for alguma enfermidade ou falta de recursos
financeiros;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.

FONOAUDIOLOGO

- prevenir e tratar as alterações relacionadas a audição,
fala/motricidade oral, voz e linguagem.
- em creches: monitorar a inadequada presença de hábitos orais
deletérios (mamadeira e chupeta), possíveis desencadeadores de
alterações de fala.
- em escolas: com professores: orientando quanto aos cuidados para
preservação da saúde
vocal e com alunos:
grupos de estimulação precoce de linguagem, prevenindo dificuldades
de aprendizagem, comumente caracterizada por dificuldades de leitura
e escrita.
- em hospitais: incentivar o aleitamento materno.
- em asilos: grupos de estimulação de linguagem, evitando a instalação
e/ou acentuação da dificuldade comunicativa no idoso.
- terapia fonoaudiológica de reabilitação de pacientes com alterações
ENSINO SUPERIOR +
neurológicas com sequelas na comunicação.
20 horas por
INSCRIÇÃO
- terapia fonoaudiológica de estimulação de fala e linguagem em
semana
R$ 1.200,00
CONSELHO DE
crianças que apresentam atraso simples na comunicação ou que
CLASSE
apresentam alguma síndrome ou malformação que comprometa esta
habilidade.
- terapia fonoaudiológica de habilitação e reabilitação auditiva em
pacientes com deficiência auditiva / protetização;
- terapia fonoaudiológica de motricidade oral: preparo dos órgãos
fonoarticulatórios, adequando-os à função alimentar, respiratória e
articulatória;
- terapia fonoaudiológica de reabilitação de pacientes disfônicos:
profissionais da voz que apresentam grande demanda vocal e/ou
alterações laríngeas;
- terapia fonoaudiológica de estimulação de linguagem em pacientes
que apresentam dificuldade significativa de aprendizagem /
comprometimento de leitura e escrita;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
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profissional.

MÉDICO CLÍNICO
GERAL

- efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
- analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
- manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
- prestar atendimento em urgências clínicas;
- encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o
caso;
- assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde
pública e medicina preventiva;
- participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização
sanitária;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para ENSINO SUPERIOR +
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
INSCRIÇÃO
20 horas por
R$ 4.900,00
sua área de atuação;
CONSELHO DE
semana
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
CLASSE
referentes à sua área de atuação;
- coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem
criadas, bem como equipes técnicas de plantão;
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
- participar de ações para atendimento médico de urgência, em
situações de calamidade pública, quando convocado;
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- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional;
- realizar atividades e procedimentos assistenciais na sua área de
atuação, de caráter eletivo e de urgência e emergência, ambulatorial e
hospitalar.
- diagnosticar, estadiar, prescrever, tratar e evoluir pacientes em
regime ambulatorial e hospitalar.
- realizar anamnese, exame clínico geral, exames complementares,
prescrição, indicar e realizar procedimentos e fazer o
acompanhamento dos pacientes;
- realizar consultas ambulatoriais;
- realizar as anotações em prontuário médico de todos os
procedimentos e observações pertinentes;
ENSINO SUPERIOR +
- realizar avaliação e adotar conduta médica em situações de urgência
MÉDICO CIRURGIÃO
INSCRIÇÃO
16 horas por
e emergência e eletivas;
R$ 7.500,00
GERAL
CONSELHO DE
semana
- prestar orientações técnicas para a equipe multidisciplinar,
CLASSE
esclarecendo dúvidas e fornecendo suporte para assistência integral ao
paciente;
- cumprir com as determinações legais e administrativas referentes a
prescrição médica preenchimento de documentos, alta hospitalar,
laudos, atestados, pareceres e outros;
- acompanhar pacientes em transferências ou locomoções extrahospitalares;
- realizar cirurgias;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação e
especialização profissional.

MÉDICO
GINECOLOGISTA 30
HORAS

- prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de
ginecologia e obstetrícia;
- realizar anamnese (Histórico Clínico);
- efetuar exame físico;
ENSINO SUPERIOR +
- efetuar exame ginecológico e/ou obstétrico;
INSCRIÇÃO
30 horas por
- determinar o diagnóstico ou hipótese diagnóstica;
CONSELHO DE
semana
- solicitar exames laboratoriais e/ou ultrassonografia quando julgar
CLASSE
necessário;
- prescrever medicação, quando necessário;
- orientar mulheres e/ou gestantes quanto ao planejamento familiar,

R$
10.000,00
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uso de métodos contraceptivos, controle de pré-natal, parto hospitalar,
aleitamento materno entre outros aspectos;
- realizar acompanhamento pré-natal da gestante, com
encaminhamento quando se fizer necessário;
- coletar material para exames de preventivo de CA de mama e colo
uterino, quando julgar necessário;
- e demais atribuições pertinentes à profissão, segundo a classe, ordem
ou conselho profissional específico.
- desenvolver atividades administrativas (documentos, registros,
encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizandose dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim;
- utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao
exercício de suas atribuições;
- dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo,
desde que devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou
autoridade superior.
- outras atividades afins.

MÉDICO
GINECOLOGISTA

- prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de
ginecologia e obstetrícia;
- realizar anamnese (Histórico Clínico);
- efetuar exame físico;
- efetuar exame ginecológico e/ou obstétrico;
- determinar o diagnóstico ou hipótese diagnóstica;
- solicitar exames laboratoriais e/ou ultrassonografia quando julgar
necessário;
- prescrever medicação, quando necessário;
ENSINO SUPERIOR +
- orientar mulheres e/ou gestantes quanto ao planejamento familiar,
INSCRIÇÃO
20 horas por R$ 7.020,00
uso de métodos contraceptivos, controle de pré-natal, parto hospitalar,
CONSELHO DE
semana
aleitamento materno entre outros aspectos;
CLASSE
- realizar acompanhamento pré-natal da gestante, com
encaminhamento quando se fizer necessário;
- coletar material para exames de preventivo de CA de mama e colo
uterino, quando julgar necessário;
- e demais atribuições pertinentes à profissão, segundo a classe, ordem
ou conselho profissional específico.
- desenvolver atividades administrativas (documentos, registros,
encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-
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se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim;
- utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao
exercício de suas atribuições;
- dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo,
desde que devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou
autoridade superior.
- outras atividades afins.

MÉDICO PEDIATRA

- efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
- analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
- manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
- prestar atendimento em urgências clínicas;
- encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o
caso;
- assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde
pública e medicina preventiva;
- participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização ENSINO SUPERIOR +
sanitária;
INSCRIÇÃO
28 horas por
R$ 7.020,00
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
CONSELHO DE
semana
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
CLASSE
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação;
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação;
- coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem
criadas, bem como equipes técnicas de plantão;
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações
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e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
- participar de ações para atendimento médico de urgência, em
situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional;
- as atribuições descritas acima, aplicam-se também aos médicos do
PSF e, a todas as especialidades médicas existentes neste Plano de
Cargos;
- ao médico supervisor compete além do acima mencionado a
supervisão dos demais médicos do Centro de Saúde Municipal, a
responsabilidade pelas internações em hospitais e auditoria hospitalar.
- ao médico coordenador compete além do acima mencionado a
coordenação dos demais médicos do Centro de Saúde Municipal,
visando a implementação de programas preventivos de saúde pública.

MÉDICO
PSIQUIATRA II

- compor a equipe de saúde mental e ter habilidade de trabalhar em
equipe multiprofissional, colaborando na construção do projeto
terapêutico da unidade;
- realizar atendimento psiquiátrico e terapêutico, preferencialmente
em grupo, da clientela;
- trabalhar nas oficinas terapêuticas e atividades de inserção
comunitária;
- realizar visitas domiciliares quando necessário,
- representar a unidade em reuniões, aulas e outras atividades quando ENSINO SUPERIOR +
solicitado pelo coordenador;
INSCRIÇÃO
30 horas por R$ 7.500,00
- promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias
CONSELHO DE
semana
do poder público e sociedade civil, bem como com outras equipes da
CLASSE
saúde;
- trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de
Saúde), conforme as políticas públicas de saúde da SMS (Secretaria
Municipal de Saúde);
- preencher os impressos da unidade como, por exemplo, prontuário,
laudo; internar em hospital geral; acompanhar o paciente internado;
- encaminhar internação em hospital psiquiátrico;
- promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias
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do poder público, sociedade civil e outras equipes de saúde;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação e
especialização profissional.

MÉDICO
VETERINÁRIO

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE

- planejar e desenvolver campanha e serviços de fornecimento e
assistência técnica relacionados com a pecuária e a saúde pública, para
favorecerem a sanidade e a produtividade dos rebanhos;
- supervisionar e executar programas de defesa sanitária;
- elaborar e executar projetos agropecuários;
- fazer profilaxia, diagnósticos e tratamento de doenças de animais,
realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a saúde dos
animais;
- promover a fiscalização sanitária nos locais de manipulação,
armazenamento, matadouros e abatedouros, comercialização dos
produtos determinando visitas "in loco" para fazer cumprir a
legalização e assegurar à comunidade produtos em condições de
ENSINO SUPERIOR + 40 horas por
consumo;
INSCRIÇÃO
semana
R$ 2.300,00
- promover controle de zoonoses, efetuando levantamento de dados,
CONSELHO DE
avaliação e pesquisa, para possibilitar a profilaxia destas doenças;
CLASSE
- fazer uso de métodos e programas que assegurem produção racional
e economia para os produtores;
- observar as áreas endêmicas atingidas por males como a
leishmaniose, a leptospirose, a dengue entre outras;
- propor ações preventivas de benefício à saúde da população e na
atenção em relação aos produtos de origem animal, principalmente
para garantir a sanidade;
- integrar equipes interdisciplinares de saúde do Município;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.
- Monitorar as crianças nas creches em regime de cooperação técnica e
pedagógica com professores e pais;
- Responsabilizar-se pela guarda e assistência à criança em suas
necessidades diárias;
- Cuidar da higiene;
- Dar comida aos bebês e crianças menores;
- Auxiliar na limpeza e cocção da alimentação a ser servida para as
crianças;

NÍVEL MÉDIO NA
MODALIDADE
MAGISTÉRIO OU
EDUCAÇÃO
INFANTIL

24 horas por
R$ 1.473,91
semana
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- Auxiliar no desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas;
- Participar de reuniões e cursos, quando convocada; prestar
informações à direção sobre o comportamento das crianças;
- Desempenhar tarefas afins.

NUTRICIONISTA

- exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria
Municipal de Educação;
- realizar assistência e educação nutricional a coletividades ou
indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas;
- elaborar e/ou controlar programas e projetos específicos de
assistência alimentar a grupos vulneráveis da população;
- avaliar do estado nutricional do paciente, a partir do diagnóstico
clínico e nível de assistência em nutrição;
- realizar orientação e educação nutricional junto ao paciente e
familiar;
- realizar inspeção sanitária relativa a alimentos;
- atender outros setores da administração direta quando solicitado;
- fiscalizar as atividades do Programa Alimentação Escolar nas escolas
municipais com o serviço de nutrição;
- planejar as atividades para a supervisão e ou fiscalização das
Unidades Educacionais, avaliando prioridades de ações, frequência e
tipo de visita;
- participar das discussões em relação aos conteúdos técnicos dos
treinamentos à Rede Municipal;
- acompanhar os treinamentos técnicos e administrativos referentes ao
Programa de Alimentação Escolar;
- realizar pesquisa de campo acordo com a necessidade diagnóstica de
cada região;
- realizar nas Unidades Educacionais, testes de aceitabilidade de
alimentos;
- orientar os responsáveis das Unidades Educacionais da Rede Direta,
Municipais e Conveniadas, e/ou pais envolvidos, sobre as dietas
especiais dirigidas aos alunos com patologia específica;
- coordenar, supervisionar, orientar e sistematizar as atividades
técnicas dos estagiários de nutrição e avaliar o seu desempenho no
trabalho;
- ministrar palestras técnicas nas Unidades Educacionais, quando
solicitado.

ENSINO SUPRIOR +
INSCRIÇÃO
CONSELHO CLASSE

40 horas por R$ 2.000,00
semana
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- elaborar cardápios dentro dos padrões exigidos pelo MEC;
- aplicar testes de aceitabilidade quando for introduzir novos
alimentos;
- verificar nas unidades educacionais o cumprimento do cardápio
aprovado, a qualidade dos serviços oferecidos, a quantidade entregue
e a aceitação por parte do alunado;
- avaliar alunos portadores de patologias e encaminhar dieta adequada
para atendimento de suas necessidades;
- desenvolver e executar projetos de educação escolar e nutricional
para serem aplicados à comunidade escolar;
- articular-se com a equipe pedagógica da Rede Municipal de Ensino
para planejamento de atividades de educação alimentar;
- interagir com o Conselho de Alimentação Escolar no exercício das
atividades de fiscalização, orientando o cumprimento das exigências do
programa de Alimentação Escolar;
- elaborar capacitações para manipuladores de alimentos;
- orientar o correto armazenamento e o controle dos estoques de
gêneros alimentícios e materiais de limpeza nas unidades educacionais;
- capacitar estagiários de ensino médio para atividades de supervisão
nas cozinhas das unidades educacionais;
- acompanhar os trabalhos realizados pelos técnicos das empresas
terceirizadas contratadas para o fornecimento da alimentação escolar
transportada;
- realizar atividades educativas na comunidade escolar, também
extensiva às famílias dos alunos;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.

ODONTÓLOGO

- examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao
odontólogo, utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos
por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da
boca, encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao ENSINO SUPERIOR +
médico assistente;
INSCRIÇÃO
20 horas por
R$ 1.200,00
- identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando
CONSELHO DE
semana
instrumentos especiais, radiológicos ou outra forma de exame
CLASSE
complementar para estabelecer diagnóstico, prognóstico e plano de
tratamento;
- aplicar anestesias tronco-regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer

1

0

1
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outros tipos regulamentadas pela CFO, para promover conforto e
facilitar a execução do tratamento;
- promover a saúde bucal, quer no âmbito do Posto Unidade de saúde
quer no meio externo, através da participação direta com conferências
e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, notadamente a
preventiva.
.
- extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros
instrumentos, quando não houver condições técnicas e/ou materiais
de tratamento conservador;
- efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando
instrumentos, aparelhos e materiais tecnicamente adequados, para
restabelecer a forma e a função do dente;
- executar a remoção, mecânica da placa dental e do cálculo ou tártaro
supra e subgengival, utilizando-se de meios ultra-sônicos ou manuais;
- prescrever ou administrar medicamentos, inclusive homeopáticos,
quando o cirurgião-dentista for devidamente habilitado em
homeopatia em odontologia, determinando a via de aplicação, para
auxiliar no tratamento pré, durante e após o operatório;
- proceder a perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade
bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em
normas e regulamentos;
- coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o
estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, para
acompanhar a evolução do tratamento;
- orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental
ou equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua
correta utilização;
- elaborar, coordenar e executar programas educativos e de
atendimento odontológico preventivo voltado principalmente para a
comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de
ensino;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação;
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação;
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
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pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.

OFICIAL DE
GABINETE

- prestar informações ao público em geral, sobre os assuntos afetos a
área em que esteja atuando;
- redigir ofícios, cartas e outros documentos pertinentes ao
desenvolvimento das funções do Gabinete do Prefeito;
- arquivar documentos, segundo normas próprias e orientadas pela
Chefia, visando o armazenamento ordenado de informações de
interesse do Município;
- proceder registros por escrito em fichas e documentos padronizados,
por digitação ou manuscrito, atendendo às exigências de ordem
administrativa legal;
- auxiliar na supervisão do setor e dar cumprimento a ordens sobre
procedimentos, colaborar na coordenação de todas as atividades da
administração pública.
- expedir certidões de interesse público para defesa de direitos,
atendendo a requerimentos legais no prazo determinado pela Lei
Orgânica do Município e entregar à Chefia imediata para cumprimento.
- enviar à Procuradoria do Município, quando determinado pela Chefia
imediata para análise jurídica, contratos, licitações, projetos de leis, leis
e ocorrências;
- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo.

ENSINO SUPERIOR
EM QUALQUER
ÁREA

20 horas por
semana

R$2.000,00

1

0

1

ORIENTADOR
EDUCACIONAL

- Contribuir para o acesso e a permanência de todos os alunos na
escola;
-Mobilizar os professores para a qualificação do processo ensino
aprendizagem, através
da composição, caracterização e
acompanhamento das turmas, no horário escolar;

ENSINO SUPERIOR
NA ÁREA

24 horas por
R$ 1.724,55
semana

2

0

2
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- Considerar, nas questões curriculares, as condições materiais de vida
dos alunos, influindo junto aos funcionários da escola, no sentido de
que, estes, se comprometam com o atendimento às reais necessidades
dos alunos;
- Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da
comunidade escolar, promovendo a contribuição de pais e alunos;
- Contribuir para o desenvolvimento do autoconceito positivo do aluno,
visando à aprendizagem do mesmo, bem como à construção de sua
identidade pessoal e social;
- Participar junto com a comunidade escolar no processo de
elaboração, atualização do Regimento Escolar e utilização deste, como
instrumento de suporte pedagógico;
- Coordenar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de
projetos, planos, programas e outros, objetivando o atendimento e
acompanhamento do aluno, no que se refere ao processo ensinoaprendizagem, bem como, o encaminhamento dos alunos a outros
profissionais, se necessário;
- Coordenar, junto com aos professores, o processo de sistematização
e divulgação das informações sobre o aluno, para conhecimento dos
professores, pais e, em conjunto, discutir encaminhamentos
necessários;
- Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar,
junto aos professores, especialistas e demais educadores, visando
reduzir os índices de evasão, qualificando o processo ensinoaprendizagem;
- Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto
aos demais especialistas e professores, o processo de identificação e
análise das causas, acompanhando os alunos que apresentem
dificuldades na aprendizagem;
- Desempenhar tarefas afins.

PEDAGOGO

- coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da
unidade de saúde mental;
- promover a articulação junto às famílias dos pacientes e à
comunidade, facilitando o processo de integração da sociedade;
- coordenar, em parceria com os demais técnicos, no âmbito da
unidade, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento
profissional;

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO EM
PEDAGOGIA

20 HORAS
SEMANAIS

R$ 1.200,00

1

0

1
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- acompanhar o processo de desenvolvimento dos pacientes, em
colaboração com os familiares;
- realizar diagnóstico e intervir mediante a utilização de instrumentos e
técnicas próprios de pedagogia e/ou psicopedagogia;
- utilizar métodos de diagnóstico, técnicas e instrumentos pedagógicos
que tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a
intervenção relacionados com a aprendizagem;
- apoiar pedagógica e/ou psicopedagógica aos trabalhos nos espaços
institucionais;
- supervisionar os profissionais em trabalhos teóricos e práticos de
pedagogia;
- compor a equipe do CAPS (saúde mental) e ter habilidade para
trabalhar em equipe multiprofissional, colaborando na construção do
projeto terapêutico e elaboração do programa de tratamento;
- elaborar testes para avaliar níveis de capacidade funcional e sua
aplicação;
- orientar à família do paciente e à comunidade quanto às condutas
terapêuticas ocupacionais a serem observadas para aceitação do
paciente em seu meio;
- adaptar os meios e materiais disponíveis, pessoais e ambientais para
desempenho funcional do paciente (incluindo adaptações do ambiente
doméstico ou de trabalho);
- utilizar com emprego de atividades métodos específicos para
educação e reeducação de função de sistemas do corpo humano;
- desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere aos programas
ligados a doenças crônicas e/ou que, comprovadamente, deixem
sequelas funcionais;
- supervisionar pacientes em trabalhos teóricos e práticos em terapia
ocupacional;
- emitir parecer terapêutico na área de sua abrangência;
- preencher impressos (relatórios, prontuários, auxiliar na elaboração
de laudos de APAC etc);
- executar demais tarefas condizentes com a sua área de atuação.
PROFESSOR
DOCENTE
EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL

- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
FORMAÇÃO EM
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e NÍVEL SUPERIOR, DE 24 horas por
R$ 1.473,91
ao desenvolvimento profissional;
LICENCIATURA
semana
- Planejar as atividades a serem implementadas diariamente, com base PLENA OU OUTRA

52
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na adequação dessas ao exercício do ato de educar e instruir; participar
das atividades curriculares visando seu envolvimento com a educação
das crianças e dos jovens e sua inserção na comunidade;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
a comunidade;
- Participar daquelas inerentes ao trabalho sindical, científicas ou
representativas de classe;
- Realizar outras tarefas correlatas.

PROFESSOR DE
EDUCACAO FÍSICA

GRADUAÇÃO
CORRESPONDENTE
ÀS ÁREAS DE
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO DO
CURRÍCULO, COM
FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA NOS
TERMOS LEGAIS

Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas de educação física, transmitindo aos alunos os
conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de acordo com as
diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e pontualidade;
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
FORMAÇÃO EM
vigor; interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo NÍVEL SUPERIOR, DE
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos LICENCIATURA COM
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
GRADUAÇÃO
24 horas por
R$ 1.473,91
necessidades educacionais especiais;
CORRESPONDENTE semana
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoÀ ÁREA DE
aluno e aluno-professor, no contexto escolar; participar de atividades
CONHECIMENTO
educacionais internas e externas, que contribuam para seu
ESPECÍFICO
enriquecimento profissional, agindo sempre com ética e equilíbrio
emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
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PROFESSOR
EDUCAÇÃO
INFANTIL

PSICOLOGO

- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional;
- Planejar as atividades a serem implementadas diariamente, com base
na adequação dessas ao exercício do ato de educar e instruir; participar
das atividades curriculares visando seu envolvimento com a educação
das crianças e dos jovens e sua inserção na comunidade;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
a comunidade;
- Participar daquelas inerentes ao trabalho sindical, científicas ou
representativas de classe;
- Realizar outras tarefas correlatas.

FORMAÇÃO MÍNIMA
DE NÍVEL MÉDIO NA
MODALIDADE
NORMAL OU
SUPERIOR DE
LICENCIATURA EM 24 horas por
R$ 1.473,91
NORMAL SUPERIOR semana
PI PEDAGOGIA COM
HABILITAÇÃO EM
EDUCAÇÃO
INFANTIL, ANOS
INICIAIS

- efetuar orientação profissional, desenvolvimento profissional e
verificar necessidade de treinamento dos servidores municipais;
- pesquisar as características psicológicas dos servidores;
- realizar estudos e aplicações práticas de psicologia na área de
educação, saúde ou serviço social;
- atender a comunidade em geral identificando indivíduos com ENSINO SUPERIOR +
problemas psicológicos e encaminhando-os para tratamento
INSCRIÇÃO NO
20 horas por
R$ 1.200,00
adequado;
CONSELHO DE
semana
- atuando em projetos das associações de classe e de bairros;
CLASSE
- identificar a necessidade de mão-de-obra de âmbito do município e
promover a sua formação, em conjunto com outros órgãos;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua formação
profissional.
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SUPERVISOR
PEDAGÓGICO

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(ARTES)

- Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta
Pedagógica, dos Planos de Estudo e dos Regimentos Escolares;
- Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo
em integração com outros profissionais da Educação e integrantes da ENSINO SUPERIOR
Comunidade;
VOMPLETO EM
- Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula
PEDAGOGIA E
estabelecidos legalmente; Velar o cumprimento do plano de trabalho
HABILITAÇÃO
dos docentes nos estabelecimentos de ensino;
ESPECÍFICA EM
- Assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a
SUPERVISÃO
recuperação dos alunos com menor rendimento, em colaboração com PEDAGÓGICA OU
todos os segmentos da Comunidade Escolar, objetivando a definição
LICENCIATURA
de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino;
PLENA EM ÁREA
- Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional,
ESPECÍFICA
estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais ACRESCIDA DE PÓS
da educação;
GRADUAÇÃO EM
- Emitir parecer concernente à Supervisão Educacional; Acompanhar
SUPERVISÃO
estágios no campo de Supervisão Educacional; Planejar e coordenar
PEDAGÓGICA,
atividades de atualização no campo educacional;
EXPEDIDO POR
- Propiciar condições para a formação permanente dos educadores em
INSTITUIÇÃO DE
serviço;
ENSINO SUPERIOR
- Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as
CREDENCIADA
famílias e a comunidade, criando processos de integração com a
escola;
- Assessorar os sistemas educacionais e instituições
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
LICENCIATURA
de ensino aprendizagem;
PLENA DE
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos HABILITAÇÃO EM
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
UM DOS
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
COMPONENTES
pontualidade;
CURRICULARES DAS
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
ÁREAS DE
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
CONHECIMENTO
vigor;
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
necessidades educacionais especiais;

24 horas por
R$ 1.724,55
semana
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24 horas por R$ 1.473,91
semana

49

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018, 21 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoaluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(LÍNGUA
PORTUGUESA)

- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
pontualidade;
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
LICENCIATURA
vigor;
PLENA DE
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo HABILITAÇÃO EM
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
UM DOS
24 horas por R$ 1.473,91
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
COMPONENTES
semana
necessidades educacionais especiais;
CURRICULARES DAS
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoÁREAS DE
aluno e aluno-professor, no contexto escolar;
CONHECIMENTO
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
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- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
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PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(MATEMÁTICA)

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(CIÊNCIAS E
BIOLOGIA)

de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
pontualidade;
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
LICENCIATURA
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
PLENA DE
24 horas por R$ 1.473,91
vigor;
HABILITAÇÃO EM
semana
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
UM DOS
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
COMPONENTES
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com CURRICULARES DAS
necessidades educacionais especiais;
ÁREAS DE
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoCONHECIMENTO
aluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
LICENCIATURA
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
PLENA DE
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e HABILITAÇÃO EM
pontualidade;
UM DOS
24 horas por R$ 1.473,91
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
COMPONENTES
semana
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em CURRICULARES DAS
vigor;
ÁREAS DE
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
CONHECIMENTO
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
necessidades educacionais especiais;
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação aluno-
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aluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(HISTÓRIA)

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO

- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
pontualidade;
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
LICENCIATURA
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
PLENA DE
vigor;
HABILITAÇÃO EM
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
UM DOS
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
COMPONENTES
24 horas por R$ 1.473,91
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com CURRICULARES DAS
semana
necessidades educacionais especiais;
ÁREAS DE
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoCONHECIMENTO
aluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
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FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(GEOGRAFIA)

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CESU
(INGLÊS)

- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
LICENCIATURA
pontualidade;
PLENA DE
24 horas por R$ 1.473,91
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando HABILITAÇÃO EM semana
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
UM DOS
vigor;
COMPONENTES
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo CURRICULARES DAS
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
ÁREAS DE
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
CONHECIMENTO
necessidades educacionais especiais;
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoaluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
LICENCIATURA
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
PLENA DE
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de HABILITAÇÃO EM
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
UM DOS
24 horas por R$ 1.473,91
pontualidade;
COMPONENTES
semana
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando CURRICULARES DAS
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
ÁREAS DE
vigor;
CONHECIMENTO
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
necessidades educacionais especiais;
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoaluno e aluno-professor, no contexto escolar;
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- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO MÉDIO –
CESU (FÍSICA)

PROFESSOR
DOCENTE PARA
ENSINO MÉDIO –
CESU (QUÍMICA)

- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
pontualidade;
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
LICENCIATURA
vigor;
PLENA DE
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo HABILITAÇÃO EM
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
UM DOS
24 horas por R$ 1.473,91
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
COMPONENTES
semana
necessidades educacionais especiais;
CURRICULARES DAS
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoÁREAS DE
aluno e aluno-professor, no contexto escolar;
CONHECIMENTO
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
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alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
PLENA DE
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e HABILITAÇÃO EM
pontualidade;
UM DOS
24 horas por R$ 1.473,91
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
COMPONENTES
semana
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em CURRICULARES DAS
vigor;
ÁREAS DE
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
CONHECIMENTO
educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com
necessidades educacionais especiais;
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoaluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar,
definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo
de ensino aprendizagem;
- Ministrar aulas da matéria específica do cargo, transmitindo aos
alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de
acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e
pontualidade;
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando
LICENCIATURA
PROFESSOR
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em
PLENA DE
DOCENTE PARA
vigor;
HABILITAÇÃO EM
ENSINO MÉDIO –
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo
UM DOS
CESU (SOCIOLOGIA E educacional, atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos
COMPONENTES
24 horas por R$ 1.473,91
FILOSOFIA)
com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com CURRICULARES DAS semana
necessidades educacionais especiais;
ÁREAS DE
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação alunoCONHECIMENTO
aluno e aluno-professor, no contexto escolar;
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que
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contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com
ética e equilíbrio emocional;
- Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e
administrativa de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais,
mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar
outras atividades afins, determinadas pela Direção e pela Coordenação
Pedagógica da Unidade Escolar.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações e inclusões desta retificação.
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Ervália, 30 de novembro de 2018.

Eloísio Antônio de Castro
Prefeito do Município de Ervália
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