PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Estado do Rio de Janeiro
GABINETE DO PREFEITO
Lei n. 798, de 18 de fevereiro de 2019
Autoriza a realização de processo seletivo
simplificado, visando a contratação por
tempo determinado para atender necessidade
temporária e de excepcional interesse público
e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO faço saber que a Câmara
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO visando à contratação de pessoal por tempo determinado para
atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público, nos termos
da Constituição Federal.
Artigo 2º - As contratações temporárias visam atender às urgentes demandas da
Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria
de Educação e Secretaria de Obras. Os quantitativos, requisitos e atribuições dos
cargos são os constantes dos Anexos I e II.
Artigo 3º - O processo seletivo será de provas e/ou provas e títulos, sendo
operacionalizado por comissão específica a ser criada no âmbito do Poder Executivo
para tal finalidade, que regulamentará o certame e a comissão por decreto.
Artigo 4º - O provimento dos cargos será feito de acordo com as necessidades da
Administração Pública Municipal, respeitando-se a ordem de classificação dos
candidatos aprovados/classificados, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 5º - O prazo de duração dos contratos será de, no máximo, 02 anos, sempre a
critério do juízo de conveniência e oportunidade da administração, levando em
consideração, ainda, a conclusão do concurso público efetivo em andamento.
Artigo 6º - Os contratos de que trata esta lei serão de natureza administrativa,
podendo a Administração Pública rescindir os termos unilateralmente a seu
exclusivo critério.
Artigo 7º - Os contratos temporários ainda vigentes ao tempo desta lei, seja de
natureza administrativa ou celetista, serão por ela convalidados automaticamente
para estenderem sua vigência sob o mesmo modo e tempo descrito no artigo 5º,
permanecendo os servidores nas respectivas funções.
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Artigo 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias consignadas no orçamento municipal.
Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião do Alto, 18 de fevereiro de 2019.

CARLOS OTÁVIO DA SILVA RODRIGUES
Prefeito Municipal
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ANEXO I
QUADRO DE CARGOS E QUANTITATIVO DE VAGAS
CARGO
Médico Plantonista
Enfermeiro
Cirurgião Dentista
Técnico de Enfermagem
Nutricionista
Assistente Social
Fisioterapeuta
Servente
Agente de Endemias
Agente Comunitário
Auxiliar de saúde bucal
Farmacêutico
Atendente
Motorista
Profºª intérprete de libras
Profºª Atendimento
Educacional Especializado
Profºª Ensino Fundamental e
Educação Infantil
Profºª Inglês
Profºª Educação Física
Profºª de História
Cuidador Escolar
Servente
Merendeira
Monitor de Transporte Escolar
Agente Administrativo
Orientador Social - CRAS
Instrutor de dança (Hip Hop)
Professor de Educação Física
Assistente Social
Psicólogo
Instrutor de Violão e Banjo
Instrutor de Futebol
Orientador Social - CREAS
Motorista - CREAS
Auxiliar de Serviços Gerais –
Conservadoria de Estradas
Guarda Municipal

SECRETARIA
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Saude e Higiene
Educação
Educação

VAGAS
01
01
02
03
02
01
02
04
01
03
02
02
02
10
01
01

Educação

07

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Assistência Social
Obras

02
03
01
03
08
02
14
01
01
01
01
01
03
01
01
02
01
20

Guarda Municipal

12
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ANEXO II
Dos Cargos, Requisitos, Atribuições e Carga Horária:
I – Secretaria Municipal de Saúde e Higiene:

a - MÉDICO PLANTONISTA:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 24 horas semanais;
Atribuições: prestar atendimento de urgência e emergência passíveis de tratamento a níveis de
pronto atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos, ( em caso de não haver médicos
especialista em pediatria ) em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta,
responsabilizando-se

integralmente

pelo

tratamento

clínico

dos

mesmos.;

atender

prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de
acolhimento definidas pela unidade de saúde realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco;
realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e interpretar seus
resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da
medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão;
Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou
internação hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, SUS, para
colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às urgências.; garantir a
continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos
serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal,
regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos
médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico; garantir a continuidade da
atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até
que outro profissional médico assuma o caso; preencher os documentos inerentes à atividade de
assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes,
em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela unidade de saúde;
dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de
responsabilidade da Instituição; Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e
locais de trabalho; executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das
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reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e
Emergência, caso convocado; Obedecer ao Código de Ética Médica; demais atribuições
inerentes;

b - ENFERMEIRO:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: prestar serviços nas unidades de saúde, ambulatórios e seções de enfermagem;
prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, aplicar vacinas e injeções;
ministrar remédios, responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes;
velar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material em
salas de operações; auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; prestar socorros de urgência;
orientar o isolamento dos pacientes; supervisionar os serviços de higienização dos pacientes;
providenciar no abastecimento de material de enfermagem; controlar o serviço de alimentação e
rouparia; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; supervisionar os trabalhos
executados pelo pessoal que lhe for subordinado; acompanhar o desenvolvimento contínuo da
educação do pessoal de enfermagem; elaborar programas de trabalho referentes à enfermagem;
participar de programas de educação sanitária, para enfermeiros, outros grupos profissionais e
grupos de comunidade; participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares
de enfermagem; participar dos serviços de saúde pública nos diversos setores; apresentar
relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; executar tarefas afins; demais atribuições
inerentes.

c - CIRURGIAO DENTISTA:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: Planejar, controlar e executar ações de atendimento odontológico. Efetuar
exames, emitir diagnósticos e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial,
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em
geral. Atribuições Típicas: Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos
odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; Utilizar técnicas para
recuperação e promoção da saúde bucal geral, realizando ações previstas na programação
do serviço; Orientar a clientela da unidade de atendimento, individualmente ou em grupo,
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em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar tarefas afins. Executar
atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científica na área da Saúde Pública
correspondentes à sua especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e
as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividade de vigilância à Saúde e
zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária; Participar do
planejamento, elaboração e execução de programa de treinamento em serviços e de
capacitação de recursos humanos; Participar e realizar reuniões e práticas educativas
junto à comunidade; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização
dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população.
d - TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
Requisito: Nível Técnico Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, observar prescrições médicas relativas
aos doentes, ministrar remédios e cuidados a doentes, atender a solicitação de pacientes
internados, verificar temperaturas, pulso, respiração e anotar nos gráficos respectivos, pesar e
medir pacientes, coletar material para exame de laboratório, registrar as ocorrências relativas a
doentes, participar de trabalhos de isolamento de doentes, esterilizar o material da sala de
operações, auxiliar os médios nas intervenções cirúrgicas, promover a higiene dos doentes,
requisitar material de enfermagem, executar tarefas afins; demais atribuições inerentes.

e - NUTRICIONISTA:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: prestar assistência nutricional e dietoterápica; promover educação nutricional;
prestar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; planejar, coordenar,
supervisionar e avaliar estudos dietéticos; prescrever suplementos nutricionais; solicitar exames
laboratoriais; prestar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição a
coletividades e indivíduos, sadios e enfermos, em instituições públicas e privadas, em
consultório de nutrição e dietética e em domicílio, demais atribuições inerentes

f - ASSISTENTE SOCIAL:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
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Atribuições: planejar, gerenciar, administrar, executar e assessorar políticas, programas e
serviços sociais, atua nas relações entre os seres humanos no cotidiano da vida social, utilizando
instrumentais-técnicos para uma ação socioeducativa e de prestação de serviços, embasado nas
legislações vigentes, na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8.662/93), no código de
Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares; demais atribuições inerentes.

g - FISIOTERAPEUTA:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para tratamento no entorses,
fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas
por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e orientar as
atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; fazer avaliações
fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade funcional; participar de atividades de
caráter profissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por
objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão, demais atribuições inerentes.

h - SERVENTE:
Requisito: Nível Fundamental Incompleto;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: serviços de limpeza e higienização em geral das instalações públicas; limpeza de
pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, pisos, tetos, portas, rodapés,
luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; Higiene
ambiental (instalações/equipamentos e utensílios), limpeza de banheiros e salas, controle de
estoque de alimentos, refeitórios, cozinhas etc.

i - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
Requisito: Nível Fundamental Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais
para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação
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de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas.
Recenseamento de animais; demais atribuições inerentes.

j - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Requisito: Nível Fundamental Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos
referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que
normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da
comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de
proteção da cidadania, demais atribuições inerentes.

k - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas intervenções clínicas, além de
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal; realizar limpeza, assepsia,
desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do consultório
odontológico, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos, demais atribuições inerentes.

l - FARMACÊUTICO:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições
médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e
materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues
à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com
a manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou
outras dentro de sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o armazenamento de produtos
farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo Município; controlar e supervisionar as
requisições e/ou processos de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar
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assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de
especialidade; participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; demais atribuições
inerentes.

m - ATENDENTE:
Requisito: Nível Fundamental Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:realizar atendimento pessoal ou telefônico garantindo o suporte necessário ao
cidadão e ao público em geral. Esclarecer dúvidas, registrar reclamações e sugestões, demais
atribuições inerentes.
n - MOTORISTA:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou a local determinado, quando
concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;
encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;
promover o abastecimento de combustível, água e óleo, comunicar ao recolher o veículo,
qualquer defeito porventura existente, verificar o funcionamento do sistema elétrico,
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação
quando indicada; fazer reparos de emergência; verificar o grau de densidade da água da
bateria, bem como a calibragem dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros, tubos de
oxigênio, macas, etc; dar plantão diurno e noturno quando necessário, executar tarefas
afins.

II - Secretaria Municipal de Educação:

a - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
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Atribuições:Mediar situações de comunicação entre os alunos surdos e demais membros da
comunidade escolar; Viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes
situações de aprendizagem e interação no contexto escolar; Informar à comunidade escolar sobre
as formas mais adequadas de comunicação com o(s) alunos(s) surdo(s); Interpretar, de forma
fidedigna, as informações e conhecimentos veiculados em sala de aula e nas demais atividades
curriculares desenvolvidas no contexto escolar; Dar oportunidade à expressão do(s) aluno(s)
surdo(s) por meio da tradução, de forma fidedigna, de suas opiniões e reflexões; Ter
conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem trabalhados pelo professor,
evitando a improvisação e proporcionando maior qualidade nas informações transmitidas; Ter
um relacionamento amistoso com o professor regente de turma, oferecendo informações
adequadas sobre a importância da interação deste com o(s) alunos(s) surdo(s); Sugerir aos
docentes a adoção das estratégias metodológicas visuais mais adequadas ao favorecimento da
aprendizagem dos alunos surdos; Cumprir integralmente a carga horária designada, de modo a
oferecer apoio especializado aos alunos surdos em todas as disciplinas previstas na matriz
curricular semanal para a série em questão; Participar das atividades pedagógicas que envolvem
o coletivo da escola (reuniões pedagógicas, conselhos de classe, atividades festivas, entre
outros); Submeter-se aos direitos e deveres previstos aos demais profissionais, no regimento da
escola;Cumprir o Código de Ética que regulamenta a prática da interpretação/tradução em
Libras, emitido pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS, o qual
deve ser de conhecimento da equipe técnico-pedagógica do Estabelecimento de Ensino.

b - PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
Atribuições:Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da
educação especial; elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado,
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional;
acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na
sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; estabelecer
parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de
recursos de acessibilidade; orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pelo aluno; ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como:
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as tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a
informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os
códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar
habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação; estabelecer
articulação com os professores da sala de aula regular, visando a disponibilização dos serviços,
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovam a participação dos
alunos nas atividades escolares; promover atividades e espaços de participação da família e a
interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros.

c - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL:
Requisito: Nível Medio Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
Atribuições: Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos; Ministrar aulas e
ser responsável pela garantia do processo ensino-aprendizagem; Participar da formulação de
Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Departamento Municipal de Educação
responsável pela gestão da educação; Elaborar planos, programas e projetos educacionais no
âmbito específico de sua atuação;Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;
Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político
Pedagógico da Escola; Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e
orientação do processo didático;Desenvolver a regência efetiva; Controlar e avaliar o rendimento
escolar; Executar tarefas de recuperação contínua dos alunos com baixo rendimento escolar;
Participar de reuniões de trabalho; Desenvolver pesquisas educacionais; Participar de ações
administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com o planejamento
proposto pela Unidade Escolar; Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva
da ação reflexiva e investigativa; Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação
vigente; Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar; Executar outras tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato; Ser assíduo e pontual, ter postura
ética e apresentar-se convenientemente trajado.

d - PROFESSOR DE INGLÊS:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
Atribuições: Ministrar aulas em conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que
os alunos desenvolvam as funções específicas necessárias a aprendizagem da leitura, escrita e
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planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Educação; Planejar e executar trabalhos
complementares,

englobando

caráter

cívico,

cultural,

recreativo,

organizando

jogos,

entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa,
cooperação e relacionamento social;Elaborar boletins e diários de classe de controle e relatórios,
apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

e - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
Atribuições: Ministrar aulas em atividades de educação física, desportivas e de lazer; Atuar no
ensino esportivo e atividade de lazer para crianças, adolescentes e adultos; Divulgar atividades
esportivas e de lazer; Reger atividades esportivas e de lazer; Atuar na área de ensino e prática
esportiva; Elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento;
Organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do Município;
Manter a disciplina; Organizar e participar de reuniões; Colaborar na conservação da ordem do
ambiente de trabalho; Desempenhar tarefas afins.

f - PROFESSOR DE HISTÓRIA:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
Atribuições:Ministrar aulas de história, articulando o processo de ensino-aprendizagem na
formação de profissionais das diversas áreas da educação;Planejar atividades relativas a cursos e
pesquisas. Realizar pesquisas científicas sobre o campo educacional;Supervisionar formação
pedagógica em estágios;Orientar alunos;Avaliar o trabalho acadêmico científico;Coordenar
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Produzir material de trabalho, prestando atendimento
às demandas da comunidade na área da educação escolar e não-escolar (educação formal e
informal); Participar de atividades administrativas, atualizar-se na área e comunicar-se oralmente
e por escrito.

g - CUIDADOR ESCOLAR:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
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Atribuições: Oferecer o acompanhamento individualizado, de forma a viabilizar a mobilidade
no ambiente escolar, o atendimento de necessidades pessoais e a realização de outras tarefas;
Auxiliar o aluno em seus cuidados de vida diária e de vida prática, ajudando-o nas atividades que
não consegue realizar sozinho como ir ao banheiro, alimentação, troca de roupa e/ou fraldas,
higiene pessoal, auxiliar na sociabilização, auxiliar na realização das atividades pedagógicas e
orientação de controle emocional; Entender sobre cuidados básicos de atividades de vida diária e
prática do cotidiano dos alunos (dar lanche aos que apresentam dificuldades motoras dos
membros superiores, realizar a higiene bucal após a alimentação e a higiene corporal/íntima e
trocas de fraldas e de vestuário, quando necessário); Saber abordar o aluno para os cuidados
pessoais, bem como auxiliá-lo para o uso do banheiro; Conhecer sobre adequação postural para a
pessoa com pouca ou nenhuma mobilidade e movimento corporal nos cuidados necessários;
Deslocar com segurança e adequadamente o aluno, a respeito dos cuidados que ele necessita de
acordo com as funções estabelecidas para o cuidador escolar; Compreender indicações básicas
contidas no histórico escolar do aluno com referência às necessidades educacionais especiais;
Ter conhecimento de quando uma situação requer outros cuidados fora aquele de seu alcance e
do âmbito da escola.

h - SERVENTE:
Requisito: Nível Fundamental Inompleto;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:serviços de limpeza e higienização em geral das instalações públicas; limpeza de
pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, pisos, tetos, portas, rodapés,
luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; Higiene
ambiental (instalações/equipamentos e utensílios), limpeza de banheiros e salas, controle de
estoque de alimentos, refeitórios, cozinhas etc.

i - MERENDEIRA:
Requisito: Nível Fundamental Incompleto;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:Responsabilizar-se pela estocagem dos gêneros alimentícios, pela higiene e
segurança dos utensílios e dependências utilizadas, pela confecção e distribuição da merenda
escolar, segundo as normas emanadas dos Órgãos competentes; Preparar e servir a merenda
controlando-a quantitativa e qualitativamente; Informar ao Diretor do Estabelecimento de Ensino
da necessidade de reposição de estoques; Conservar o local de preparação da merenda em boas
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condições de trabalho procedendo a limpeza e arrumação; Respeitar os alunos tratando-os com
delicadeza e carinho; Respeitar o trabalho do colega deixando que ele participe também do
serviço da cozinha; Preparar a merenda de acordo com o cardápio elaborado por nutricionista;
Zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, além de efetuar demais
tarefas correlatas a sua função;

j - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR:
Requisito: Nível Fundamental Incompleto;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque
na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do
expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; Verificar se todos os alunos estão
assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; Orientar e auxiliar os alunos,
quando necessário a colocarem o cinto de segurança; Orientar os alunos quanto ao risco de
acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; Identificar a instituição de ensino
dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos a subir e descer as escadas
dos transportes; Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque;
verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; Conferir se todos os alunos
frequentes no dia estão retornando para os lares; Ajudar os pais de alunos especiais na
locomoção dos alunos; Executar tarefas afins; Tratar os alunos com urbanidade e respeito,
comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos;Ser pontual e assíduo, ter
postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor
atendimento às necessidades dos alunos. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato.

C - Secretaria Municipal de Assistência Social:

a - AGENTE ADMINISTRATIVO:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS,
em especial no que se refere as funções administrativas;participação de reuniões sistemáticas de
planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do
CRAS;participação das atividades de capacitação ( ou formação continuada) da equipe de
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referência do CRAS; Examinar processos relacionados com a legislação e os assuntos gerais da
repartição; redigir pareceres de certa complexidade; reunir e preparar informações ou
expedientes que se fizerem necessários para decisões na órbita administrativa; elaborar relatórios
gerais e parciais; redigir qualquer modalidade de expediente administrativo; laborar e examinar
minutas de contrato; elaborar ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e
despesa, folhas de pagamento, empenhos, balancetes, demonstrativos de caixa; conferir o valor
dos lançamentos de impostos e taxas; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de
documentação e legislação; supervisionar a execução de tarefas de rotina administrativa; fazer ou
orientar levantamento de bens patrimoniais; levantar dados sobre receita e despesa; exarar
despachos interlocutórios ou não; de acordo com a orientação do superior hierárquico; executar
tarefas afins.
b - ORIENTADOR SOCIAL – CRAS:
Requisito: Nível Médio Completo Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições:realização de abordagens externas e buscas territoriais (de participantes nos
programas),participação em reuniões de planejamento e atividades; avaliação do trabalho com a
equipe envolvida; desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização;
assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; organizar,
facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou,
na comunidade; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades, demais atribuições inerentes.

c - INSTRUTOR DE DANÇA (HIP HOP):
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: promover aulas de dança, hip hop, elaborar planos de trabalho específicos aos
grupos ou turmas de atendimento; elaborar relatórios periódicos sobre as atividades
desenvolvidas e as metas e objetivos alcançados; desenvolver atividades de conscientização
corporal através de aulas de dança, vídeos, estudos de estilos de dança, articulação de trabalhos
cooperativos, improvisação, criatividade, desenvolvimento de coreografias educativas e sóciointegradoras, realizar apresentações de dança, demais atribuições inerentes.

d - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
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Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 22 horas semanais;
Atribuições: Ministrar aulas em atividades de educação física, desportivas e de lazer; Atuar no
ensino esportivo e atividade de lazer para crianças, adolescentes e adultos; Divulgar atividades
esportivas e de lazer; Reger atividades esportivas e de lazer; Atuar na área de ensino e prática
esportiva; Elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento;
Organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do Município;
Manter a disciplina; Organizar e participar de reuniões; Colaborar na conservação da ordem do
ambiente de trabalho; Desempenhar tarefas afins.

e - ASSISTENTE SOCIAL:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições:planejar, gerenciar, administrar, executar e assessorar políticas, programas e
serviços sociais, atua nas relações entre os seres humanos no cotidiano da vida social, utilizando
instrumentais-técnicos para uma ação socioeducativa e de prestação de serviços, embasado nas
legislações vigentes, na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8.662/93), no código de
Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares; demais atribuições inerentes.

f - PSCÓLOGO:
Requisito: Nível Superior Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições:Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das
condições pessoais do servidor; proceder à análise dos cargos e funções sob o ponto de vista
psicológico, estabelecendo os requisitos necessário ao desempenho dos mesmos, efetuar
pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança; averiguar
causas de baixa produtividade, assessorar o treinamento em relações humanas; fazer psicoterapia
breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos;
fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso de instituições assistências, bem
como para contemplação com bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e
personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de
deficiência mental e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou escolares, encaminhandose para escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações
psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão em
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seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confecciona e seleciona o material
psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos
desenvolvidos; redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada
caso, conforme as necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo;
manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manterse atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; executar tarefas afins

g - INSTRUTOR DE VIOLÃO E BANJO:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições: promover aulas de viola e banjo, elaborar planos de trabalho específicos aos
grupos ou turmas de atendimento; elaborar relatórios periódicos sobre as atividades
desenvolvidas e as metas e objetivos alcançados; desenvolver atividades praticas, estudos,
apresentações, trabalhos cooperativos, improvisação, criatividade, desenvolvimento, atribuições
inerentes.

h - INSTRUTOR DE FUTEBOL:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 20 horas semanais;
Atribuições:promover aulas de futebol, com conhecimento de táticas e estratégias de jogo,
elaboração de esquemas, disciplina, demais ações dentro e fora do campo ou quadra; demais
atribuições inerentes.
i - ORIENTADOR SOCIAL – CREAS:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: realização de abordagens externas e buscas territoriais (de participantes nos
programas),participação em reuniões de planejamento e atividades; avaliação do trabalho com a
equipe envolvida; desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização;
assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; organizar,
facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou,
na comunidade; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades, demais atribuições inerentes.
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j - MOTORISTA – CREAS:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou a local determinado, quando concluído o
serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte
e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de
combustível, água e óleo, comunicar ao recolher o veículo, qualquer defeito porventura
existente, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; fazer reparos de
emergência; verificar o grau de densidade da água da bateria, bem como a calibragem dos pneus;
auxiliar médicos e enfermeiros, tubos de oxigênio, macas, etc; dar plantão diurno e noturno
quando necessário, executar tarefas afins.
D - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos:
a - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONSERVADORIA DE ESTRADAS:
Requisito: Nível Fundamental Incompleto;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: manutenção das estradas vicinais; conservação da malha viária municipal em geral
no que couber; auxilio na execução dos serviços das maquinas e veículos pesados que executam
abertura, e manutenção de estradas vicinais; proceder a limpeza de bueiros, abertura de valas,
capinas em geral, varrição, remoção de lixo e detritos, cobertura de buracos, e detritos das
estrada, sob supervisão; cuidar de ferramentas, máquinas e veículos de qualquer natureza;
demais atribuições inerentes.

b - GUARDA MUNICIPAL:
Requisito: Nível Médio Completo;
Carga Horária: 40 horas semanais;
Atribuições: zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; prevenir e inibir,
pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos
infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e
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permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza
os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a
pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos
fundamentais das pessoas; exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas
vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de
trânsito estadual ou municipal;

proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,

arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e
preventivas; cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com a
sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria
das condições de segurança das comunidades; estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e
da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com
vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; articular-se com os órgãos
municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no
Município; integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano
municipal;

garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e

imediatamente quando deparar-se com elas; encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que
necessário; contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor
municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte; desenvolver ações
de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da
própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar na
segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e atuar mediante ações
preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o
corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a
implantação da cultura de paz na comunidade local.
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