ANEXO I – DOS CARGOS/FUNÇÕES, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS
1. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
ORD
.

CARGO

01.

ASSISTENTE DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

02.

ASSISTENTE DE
TRANSPORTE
ESCOLAR CULTURAMA

03.

ATENDENTE DE
CEIM

VAGAS

CR*

CR*

CR*

ESCOLARIDADE/
REQUISITOS

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGA
HORÁRIA
DIÁRIO

VENCIMENTO
(R$)

Ensino Médio

Supervisionar e orientar alunos quanto aos procedimentos de disciplina, atitudes corretas e
cidadania, zelar pela segurança dos alunos durante o transporte escolar; levando ao
conhecimento da supervisão as ocorrências necessárias; contribuir para a manutenção e
limpeza do ônibus escolar, executar outras atividades correlatas.

8h

R$954,00

Ensino Médio

Supervisionar e orientar alunos quanto aos procedimentos de disciplina, atitudes corretas e
cidadania, zelar pela segurança dos alunos durante o transporte escolar; levando ao
conhecimento da supervisão as ocorrências necessárias; contribuir para a manutenção e
limpeza do ônibus escolar, executar outras atividades correlatas

8h

R$954,00

8h

R$954,00

Normal Médio

Prestar apoio e participar das atividades do educar e cuidar nos centros de educação infantil,
e escolas, contribuir para o oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à
segurança, ao desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e emocional das crianças nas
dependências das unidades de atendimento da rede municipal; requisitar e manter o
suprimento necessário à realização das atividades; zelar pela higiene e limpeza do ambiente
e dependências sob sua guarda; observar as condições de funcionamento dos equipamentos,
instrumentos e bens patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e
prejuízos; utilizar com racionalidade e economicidade e conservar os equipamentos,
materiais de consumo e pedagógicos pertinentes ao trabalho; observar regras de segurança
no atendimento às crianças e na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos
durante o desenvolvimento das rotinas diárias; acompanhar e participar sistematicamente
dos cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, educação, cultura,
recreação e lazer das crianças; executar atividades correlatas.
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04.

05

06.

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

AUXILIAR DE
ENFERMAGEMESF

CR*

Ensino Médio
Completo,
acrescido de Curso
de Auxiliar de
Enfermagem e
Registro no
Conselho de
Classe.

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais vitais como pulso,
temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer
medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar
materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; promover bloqueio de
epidemias; promover grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reuniões de
equipe; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; cumprir metas
preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo Estado e Ministério da Saúde; e execução
de outras tarefas inerentes ao cargo.

8h

R$954,00

CR*

Ensino Médio
Completo,
acrescido de Curso
de Auxiliar de
Enfermagem e
Registro no
Conselho de
Classe

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais vitais como pulso,
temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer
medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar
materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; promover bloqueio de
epidemias; promover grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reuniões de
equipe; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; cumprir metas
preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo Estado e Ministério da Saúde; e execução
de outras tarefas inerentes ao cargo.

8H

C4 1.118,66

8h

R$1.118,66

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM DO
CR*
ESF CULTURAMA

Ensino Médio
Completo e Curso
de Auxiliar de
Enfermagem e
Registro no
Conselho de
Classe

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais vitais como pulso,
temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer
medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar
materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; promover bloqueio de
epidemias; promover grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reuniões de
equipe; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; cumprir metas
preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo Estado e Ministério da Saúde; cumprir metas
preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo Estado e Ministério da Saúde; e execução
de outras tarefas inerentes ao cargo.
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07.

AUXILIAR DE
SAÚDE BUCAL

08.

INSPETOR DE
ALUNO

09..

MAESTRO
REGENTE DE
BANDA

10.

MAESTRO
REGENTE DE
CORAL

11.

MONITOR DE
CEIM

CR*

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à
desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar
instrumental e materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o
THD nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos
Ensino Médio
odontológicos; organizar a agenda clínica; acompanhar, recepcionar e identificar o paciente;
Completo,
explicar os procedimentos a serem realizados; organizar a sala para atendimento; observar
acrescido de Curso
as normas de vigilância à saúde e à saúde ambiental; preparar o paciente para o
Específico na Área atendimento; auxiliar o dentista junto a cadeira operatória; manipular materiais de uso
e Registro no
odontológico; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; selecionar moldeiras;
Conselho de
revelar e montar radiografias; zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos
Classe
odontológicos; manter atualizado e organizar arquivos, fichários e controle de estoques;
participar de levantamentos epidemiológicos; visitas domiciliares e escolares promovendo a
prevenção na saúde bucal; cumprir metas preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo
Estado e Ministério da Saúde; e execução de outras tarefas inerentes ao cargo.

8h

R$954,00

8h

R$954,00

CR*

Ensino Médio
Completo

Supervisionar e orientar alunos quanto aos procedimentos de disciplina, atitudes corretas e
cidadania, levando ao conhecimento da supervisão as ocorrências necessárias; colaborar na
fixação e divulgação de avisos das atividades sociais, administrativas e pedagógicas da
escola; zelar pela segurança dos alunos; contribuir para a manutenção e limpeza da escola,
executar outras atividades correlatas.

CR*

Ensino Médio, com
formação em
Música e curso
Específico.

Reconhecer os elementos da escrita musical; conhecer características da música vocal ao
longo da história; conhecer a estrutura do aparelho fonador e executar de maneira adequada
exercícios de aquecimento, emissão e controle da voz; familiarizar-se com as técnicas,
postura e gestual básico da regência; executar a regência de composições a uma e mais
vozes e de gêneros variados. Executar demais atividades inerentes ao cargo.

8h

R$ 1.549,66

Ensino Médio, com
Formação em
Música e curso
Específico.

Reconhecer os elementos da escrita musical; conhecer características da música vocal ao
longo da história; conhecer a estrutura do aparelho fonador e executar de maneira adequada
exercícios de aquecimento, emissão e controle da voz; familiarizar-se com as técnicas,
postura e gestual básico da regência; executar a regência de composições a uma e mais
vozes e de gêneros variados. Executar demais atividades inerentes ao cargo.

8h

R$ 1.549,66

Normal Médio

Prestar apoio e participar do planejamento, execução e avaliação das atividades do educar e
cuidar nos centros de educação infantil, creches e escolas, contribuir para o oferecimento de
espaço físico e de convivência adequados à segurança, ao desenvolvimento, ao bem-estar
social, físico e emocional das crianças nas dependências das unidades de atendimento da
rede municipal; requisitar e manter o suprimento necessário à realização das atividades;
zelar pela higiene e limpeza do ambiente e dependências sob sua guarda; observar as

8h

R$954,00

CR*

CR*
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condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e bens patrimoniais,
solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e prejuízos; utilizar com racionalidade e
economicidade e conservar os equipamentos, materiais de consumo e pedagógicos
pertinentes ao trabalho; observar regras de segurança no atendimento às crianças e na
utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas
diárias; acompanhar e participar sistematicamente dos cuidados essenciais referentes à
alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer das crianças; executar
atividades correlatas.

12.

13

MONITOR DE
PROGRAMAS
SOCIAIS CULTURAMA

RECEPCIONISTA

CR*

CR*

Ensino Médio

Ensino Médio

Apoiar o orientador social nas funções relativas ao SCFV, acompanhamento e
monitoramento; apoiar o orientador no planejamento, implantação e execução do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); monitorar o cumprimento das metas
pactuadas; manter o sistema de acompanhamento do SCFV atualizado e com o registro das
ações desenvolvidas; prestar informações ao orientador social, equipe técnica do CRAS e
órgão gestor; manter informação, bancos de dados de usuários e organizações, elaboração
de relatórios e/ou prontuários; desenvolver atividades com crianças, adolescentes, idosos ,
familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de
exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil;
complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças
no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de referência para o
convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo; possibilitar a ampliação do universo artístico, cultural e
lúdico, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã; estimular e desenvolver competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; contribuir para a inserção, reinserção

Recepcionar e atender o público e visitante, orientando e prestando as informações necessárias;
encaminhar as pessoas às autoridades de órgãos procurados; transmitir recados e informações
colhidas; identificar as pessoas visitantes, colhendo documentos e informações necessárias;
fornecerá crachá de visitantes, se o órgão utilizar tal sistema; observar a entrada e saída de pessoas
estranhas ao serviço e de servidores; ter conhecimentos básicos de informática; executar outras
tarefas afins.

8h

8h

R$ 1.095,98

R$954,00
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14.

TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL

CR*

Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes
multiplicadores das ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na
promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização de
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensinar
técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação
Ensino Médio tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de
Completo,
acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob delegação
Acrescido de do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas
Curso técnico na de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir e
Área e
distribuir materiais odontológicos na restauração dentária direta; proceder à limpeza e à antissepsia do
Registro no
campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas;
Conselho de
aplicar medidas de segurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
Classe
odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; exercer todas as competências no âmbito

8h

R$ 1.139,80

8h

RS 954,00

hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; cumprir
metas preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo Estado e Ministério da Saúde; coordenar,
participar e monitorar ações educativas nas escolas e no atendimento à população pelos programas de
saúde; e execução de outras tarefas inerentes ao cargo.
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TOPÓGRAFO

CR*

Ensino Médio e
Curso Específico
na Área e/ou
Exériência
Comprovada no
Mínimo um Ano
em Atividades
da Função.

Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos
altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de
sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam
trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando
fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes
geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados
geométricos. Efetua cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo
escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.
Executar demais atividades inerentes ao cargo.
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16.

TÉCNICO EM
LABORATÓRIO

CR*

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da manipulação de
aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a
prevenção de doenças; Elaborar rotinas para o preparo de pacientes, observando a natureza do exame a
ser realizado, coleta de materiais físicos, químicos e biológicos para possibilitar realizações de exames,
manipulação de aparelhos de laboratórios e outros meios de possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou
Ensino Médio a prevenção de doença, limpeza, conservação e manutenção de aparelhos e utensílios do laboratório,
Completo,
realização de exames laboratoriais através de equipamentos e aparelhos e outros meios com supervisão
acrescido de
dos profissionais superiores (Farmacêuticos-bioquímicos), elaborar rotinas para o preparo de reagentes,
Curso Técnico na observando as normas de biossegurança; preparar reativos segundo fórmulas estabelecidas, execução
de métodos de análise aplicáveis a materiais biológicos e colaborar para prevenir complicações e
Área.
intercorrências inerentes às atividades laboratoriais. Executar tarefas para atender às unidades de saúde,
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Elaborar
relatórios e pareceres técnicos. Ter conhecimentos básicos de informática; cumprir metas
preestabelecidas pela Secretaria de Saúde, pelo Estado e Ministério da Saúde; execução de outras
tarefas inerentes ao cargo

8h

R$ 954,00
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2.CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

17.

MERENDEIRA

CR*

Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas; selecionar ingredientes,
preparar refeições ligeiras e distribuir os comensais; efetuar o controle do material existente
no setor, discriminando-o por peças e respectivas quantidade, para manter o estoque e
evitar extravios; receber ou recolher louça e talheres após as refeições, colocando-os no
setor de lavagem, para determinar a limpeza dos mesmos; dispor quanto a limpeza da louça,
talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e
guarda para deixá-los em condições de uso imediato; manter a ordem, higiene e segurança
do ambiente de trabalho observando as normas e instruções, para prevenir acidentes.

8h

R$954,00

Ensino
Fundamental
Incompleto

Executar serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas,
coletar resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados
nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservar as vias públicas,
varrer calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionar o lixo para que seja coletado e
encaminhado para o aterro sanitário. Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando
guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelar pela segurança das pessoas sinalizando e
isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalhar com segurança, utilizando equipamento
de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.

8h

R$954,00

Ensino
Fundamental
Incompleto

Executar serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas,
coletar resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados
nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservar as vias públicas,
varrer calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionar o lixo para que seja coletado e
encaminhado para o aterro sanitário. Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando
guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelar pela segurança das pessoas sinalizando e
isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalhar com segurança, utilizando equipamento
de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.

8h

R$954,00

Ensino
Fundamental
Completo

3. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

18.

19.

GARI

GARI –
CULTURAMA

CR*

CR*
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20.

21.

SERVENTE

22.

TRABALHADOR
BRAÇAL

23.

TRABALHADOR
BRAÇAL CULTURAMA

24.

Ensino
Fundamental
Incompleto

PINTOR

TRATORISTA

CR*

Ensino
Fundamental
Incompleto

Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram
pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas; preparar tintas, massas,
pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas; efetuar pintura à
mão, a revolver ou com outras técnicas; levantar os materiais a serem utilizados nos
diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e
interrupções nos serviços; ter conhecimento das diversas técnicas empregadas para a
pintura de paredes; remover materiais e resíduos provenientes de execução dos
serviços; zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos,
ferramentas e materiais de seu trabalho; executar tratamento e descarte de resíduos
provenientes do seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior.
Executar tarefas simples e rotineiras, em grau auxiliar sob, orientação, referentes aos
trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de atividades, lavar e limpar
cômodos, terraços e demais dependências; varrer, raspar e encerar, lavar ladrilhos,
azulejos, pisos, e vidraças; polir objetos, peças e placas metálicas; manter a limpeza de
instalações sanitárias; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais;
transportar pequenas encomendas; plantas e materiais sob sua guarda; verificar se as
fechaduras e trincos das portas e janelas do imóvel sob sua guarda, estão devidamente
fechados; executar a limpeza do local do trabalho; limpeza e varrição de pátios e áreas
externas e executar demais tarefas correlatas.

8h

R$954,00

8h

R$954,00

CR*

Ensino
Fundamental
Incompleto

Desenvolver atividades que exijam esforço físico. Carregar e descarregar caminhões,
móveis e utensílios, equipamentos e materiais de construção. Varrer ruas, terrenos e
outros logradouros públicos. Roçar e capinar. Cavar e limpar valas, valetas, bueiros e
fossas. Carregar tijolos, telhas cacos e outros. Zelar pela guarda e conservação das
ferramentas e ou equipamentos de trabalho.

8h

R$954,00

CR*

Ensino
Fundamental
Incompleto

Desenvolver atividades que exijam esforço físico. Carregar e descarregar caminhões,
móveis e utensílios, equipamentos e materiais de construção. Varrer ruas, terrenos e
outros logradouros públicos. Roçar e capinar. Cavar e limpar valas, valetas, bueiros e
fossas. Carregar tijolos, telhas cacos e outros. Zelar pela guarda e conservação das
ferramentas e ou equipamentos de trabalho.

8h

R$954,00

Ensino
Fundamental
Incompleto

Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para
carregamento e descarregamento de materiais. Executar roçagem de terrenos e limpeza
de vias públicas, praças e jardins. Conduzir tratores providos ou não de implementos
diversos,
como lâmina e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-as e operando o
mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de
limpeza ou similares. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das

8h

R$954,00

CR*
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operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para operação
e estacionamento da máquina. Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus
implementos, para assegurar seu bom funcionamento. Efetuar o abastecimento dos
equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as
partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso. Registrar as
operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de
trabalho, para permitir o controle dos resultados. Executar outras tarefas correlatas.

25.

VIGIA

CR*

Ensino
Fundamental
Incompleto

Fazer rondas de inspeção em intervalos fixados (escalas de serviço), adotando
providências tendentes a evitar roubos, incêndios e danos nos imóveis, suas instalações
e materiais sob sua guarda; auxiliar na manutenção da rede física da unidade onde
trabalha; fiscaliza a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de
acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; verifica as autorizações para o
ingresso nos referidos locais e veda a entrada às pessoas não autorizadas; verifica se as
portas e janelas estão devidamente fechadas; leva ao conhecimento dos dirigentes da
unidade onde trabalha quaisquer irregularidades verificadas, percorrendo e
inspecionando as dependências do imóvel que estiver protegendo. Executar tarefas para
atender a Administração Pública Municipal, por escalas de plantão, inclusive sábados,
domingos e feriados, no período diurno e noturno.

8h

R$954,00

CR* = Cadastro de Reserva
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