
          Prefeitura Municipal de Marialva
            Estado do Paraná

ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES - RETIFICADO

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Masculino

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito anos) e ser alfabetizado.

Atribuições
Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, limpeza do local que seja determinado, em
especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio,
transporte e conservação de estradas e outros.  Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores,  primando pela
ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas,
prestando as informações  solicitadas  com educação,  encaminhando para  quem possa melhor  atende-lo.  Executar  serviços de
limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham a
necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em geral, transportar
mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários e determinados sua
execução por superior. Fazer mudanças; proceder a abertura de valas; proceder a limpeza de fossas e bueiros; efetuar serviços de
capina em geral. Coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; recolher o lixo a domicilio com os
equipamentos disponíveis; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento entrega
pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos
rodoviários; manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim; auxiliar na aplicação de inseticidas
e fungicidas; executar faxinas em geral nos bens públicos; responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento
utilizado; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicos e outras tarefas correlatas; exercer serviços de vigia e guarda de
bens públicos e tarefas correlatas; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância.
Verificando quando necessário,  as autorizações  do  ingresso;  verificar  se as  portas  e  janelas  e demais  vias  de  acesso,  estão
devidamente  fechadas  quando  do  encerramento  do  expediente;  investir  quaisquer  condições  anormais  que  tenha  observado,
responder  as  chamadas telefônicas  e  anotar  recados;  levar  ao  imediato  conhecimento  das  autoridades  competentes  qualquer
irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins ou que
sejam determinadas por seus superiores. 

Cargo: Borracheiro

Requisitos
Ser alfabetizado.

Atribuições
Executar serviços de borracharia, como trocar pneus, recauchutar pneumáticos, vulcanizar câmaras de ar; Verificar as condições de
conservação  dos  pneus  dos  veículos  que  compõe  a  frota  municipal;  Realizam  manutenção  de  equipamentos,  montagem  e
desmontagem de pneus, calibragem e balanceamento; Controlar a vida útil e utilização do pneu; Efetua conserto de pneus a frio e a
quente; Reparam câmara de ar e balanceiam conjunto de roda e pneu; Prestam socorro aos veículos da frota municipal, na zona
urbana e rural; Cuidar o posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade
durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; Zelar pela saúde, segurança e
meio ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como
utilizando equipamento de proteção individual,  quando necessário a fim de manter a integridade física própria e a de terceiros;
Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo
desta forma para a eficácia do trabalho; Participar de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento
do conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento
profissional e pessoal; Prestar atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatadas e inerentes ao cargo exercido,
conforme orientação e/ou solicitação do superior imediato.

Cargo: Jardineiro

Requisitos
 Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ser alfabetizado.

Atribuições
Executar  trabalhos  de  jardinagem e  horticultura  simples  em praças,  parques,  jardins  e  demais  logradouros  públicos;  preparar
canteiros e sementeiras de flores e hortaliças, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais em jardins, hortas, praças, parques e
demais logradouros públicos; realizar atividades de plantio e replantio de sementes e mudas, bem como serviços de adubagem e
irrigação entre outros; manter os parques e jardins livres de ervas daninhas, pragas e moléstias, em bom estado de conservação e
limpeza; podar, sob supervisão, árvores e arbustos; pulverizar defensivos agrícolas, observando as instruções predeterminadas;
requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; zelar pela conservação do instrumental de trabalho; participar de censos e
recadastramento imobiliário e, executar outras atribuições afins. 
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Cargo: Lubrificador

Requisitos
 Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ser alfabetizado.

Atribuições
Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização; Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; Efetuar limpeza,
lubrificação e troca de óleos de peças e equipamentos, veículos e máquinas leves e pesadas, utilizados ou em uso, providenciando
os acessórios necessários para a execução do serviço; Providenciar, bem como zelar pelos materiais, ferramentas e equipamentos
utilizados nas oficinas, guardando-as em locais adequados, visando a sua conservação; Executar tarefas de faxina e organização do
local  de  trabalho,  assegurando  as  condições  adequadas  para  realização  das  atividades;  Executar  outras  tarefas  correlatas
determinadas pelo superior  imediato e de interesse da municipalidade.

Cargo: Operador de Máquinas

Requisitos
Ser alfabetizado e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

Atribuições
Operar  equipamentos  pesados,  com potencia  maior  que  80  cv  dotados  de  controle  remotos  hidráulicos,  providos  ou  não  de
implementos,  para  realização  de  trabalhos  de  terraplanagem,  aterros  nivelamento  e  revestimento  de  estradas,  desmatamento,
abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra.

Cargo: Operador de Motosserra

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escrever.

Atribuições
Atuar em poda e remoção de árvores dentro de áreas urbanas para desobstrução de vias públicas e poda de árvores plantadas em
parques e jardins; partir em pedaços, as árvores que estão obstruindo a passagem de veículos e de pessoas; conduzir e manobrar a
motosserra, acionando o motor e manipulando os comandos, para realizar os cortes desejados; zelar pela boa qualidade do serviço,
controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários,  a fim de garantir  sua correta execução;  praticar
medidas de segurança recomendadas para a operação da motosserra, a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a
máquina, seguindo as instruções de manutenção do fabricante; fazer pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para
assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre
os trabalhos, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia e, executar outras atribuições afins. 

Cargo: Pedreiro

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos, ser alfabetizado e possuir experiência na função.

Atribuições
Realizar  atividades  de  construção  ou  reforma  de  prédios  públicos,  vias  públicas,  de  praças  e  jardins,  executar  tarefas  de
assentamento de meio-fios, sarjeta e tubulação de concretos, e outras tarefas afins que lhe forem atribuídas;  realizar atividades
especializadas de execução, manutenção e recuperação de prédios públicos, de patrimônio  turístico, sem lhes dar a perder e suas
estruturas artísticas, ou sua originalidade e outros bens públicos, utilizando  ferramentas e materiais apropriados; executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
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Cargo: Varredor de Rua

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ser alfabetizado.

Atribuições
Conservar a limpeza de logradouros públicos bem como praças e prédios públicos, por meio de coleta, varrições, capinas manuais,
lavagens, pintura de guias, limpeza de recintos e acessórios dos mesmos. Atender transeuntes, visitantes e moradores, prestando-
lhes informações. Zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização
dos serviços. Utilizar vassoura, vassourão, pá e carrinho para coleta de lixo. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

Cargo: Agente de Defesa Civil

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos e máximo de 40 (quarenta) anos, ensino fundamental, carteira nacional de habilitação categoria
“D” e possuir bom estado de saúde e condicionamento físico.

Atribuições
Prestar atendimento a população em geral desenvolvendo atividades junto ao Programa Bombeiro Comunitário e Coordenadoria
Municipal  de  Defesa  Civil,  e  formas  de  orientação  quanto  a  ações  preventiva,  de  segurança  contra  incêndio,  de  socorro  de
assistência, de recuperação e outras ações de Defesa Civil, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da
população e restabelecer a normalidade social; registrar ocorrências verificadas em seu horário de trabalho preenchendo formulário
interno de acordo com o sinistro ocorrido; dirigir viatura da Defesa Civil sob responsabilidade expressa desta; participar de vistorias
em imóveis, encostas, árvores, bem como outros locais que poderão colocar em risco a segurança da comunidade; atuar em caso de
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emergência  ou  incidentes  de  pequena,  média  e  grandes  proporções,  calamidades  pública,  incêndio,  acidentes  diversos,
desabamentos, vendavais, entre outros; ministrar para a comunidade em geral, a fim de informar a sociedade as ações de Defesa
Civil e medidas de proteção civil; zelar pela manutenção de máquinas, equipamentos e seus implementos, limpando-o, lubrificando-
os de acordo com as instruções de manutenção do fabricante, comunicando ao chefe qualquer irregularidade ou avaria; permitir e
proporcionar intercâmbio técnico e operacional  dos Agentes de Defesa Civil  que deverão se dirigir  a os outros municípios para
participarem de qualificação, palestra, encontros técnicos e estágios.

Cargo: Motorista

Requisitos
Ensino Fundamental, possuir CNH categoria “D”.

Atribuições
Dirigir e conservar veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e rural, em viagens estaduais e/ou interestaduais, com a
finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais diversos. 

Cargo: Agente Administrativo

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos, ensino médio completo e experiência na função.

Atribuições
Executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e arquivamento de documentos, transição de
dados, lançamentos de ocorrências, fornecimento de informações e atendimento ao público interno e externo. Atender ao público,
recepcionando-o,  fornecendo-lhe  informações,  orientações  e  encaminhando-o  aos  setores  desejados;  receber  e  triar
correspondências em geral,  separando-as e encaminhando-as a seus destinatários,  manter organizado os arquivos e fichários,
manipulando dados e documentos, classificando e protocolando quando necessário, visando ao controle sistemático de informações;
atender ao telefone prestando informações e anotando recados; executar atividades administrativas de pessoal, material e finanças,
classificando e conferindo documentos; manuseio de fax; receber materiais diversos, identificar sua origem e encaminhar ao setor
destinado; executar atividades correlatas. Deverá possuir conhecimento básico em word, excel e digitação. 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino médio com formação do cargo específico com registro no respectivo órgão de classe.

Atribuições
Compete aoAuxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião dentista ou do Técnico em Saúde Bucal, as seguintes
atividade: organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento;
auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso
odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas
ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;  aplicar medidas de
biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde
bucal;  adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; executar  outras tarefas afins,  compatíveis  com a as
especificadas ou conforme necessidade do Município e determinação superior.

Cargo: Fiscal de Obras

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir ensino médio completo, com conhecimento na área de informática. 

Atribuições
Orientar e fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e de Posturas Municipais, fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e
normas concernentes às obras públicas e particulares e as posturas municipais. Orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação
básica Municipal, com referencia a edificações públicas e particulares;  levantar obras particulares em construção sem o devido
Alvará  expedido  pela  prefeitura,  comunicando  ao  setor  competente  para  lançamento  dos  tributos;  Auxiliar  o  departamento  de
tributação na atualização do cadastro imobiliário; efetuar vistorias nas obras em construção, observando a execução do projeto
aprovado pelo Município; Expedir laudo de vistoria para fins de concessão de Habites; proceder à fiscalização do cumprimento do
Código de Posturas municipal, informando tarefas afins e de interesse da municipalidade.

Cargo: Fiscal Tributário

Requisitos
 Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir ensino médio completo, com conhecimento na área de informática. 

Atribuições
Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias do município, bem como ao que se refere à
fiscalização especializada. Constituir o crédito tributário através do exame de livros fiscais e contábeis, arquivos, documentos, papeis
fiscais  dos  contribuintes  ou  das  pessoas  a  eles  equiparados,  utilizando  para  tanto,  métodos  de  fiscalização  que  visem  as
circunstâncias e condições exatas relacionadas com as obrigações tributárias. Realizar junto a estabelecimentos e órgãos públicos
verificações objetivando revisar, complementar ou promover correções dos lançamentos efetuados por contribuintes sob fiscalização.
Realizar  diligencia  com  o  objetivo  de  instruir  processos  administrativos,  tributários  ou  programa  de  fiscalização.  Desenvolver
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atividades de apoio à pesquisa,  análise e controle relacionados com a formulação dos objetivos da tributação, arrecadação de
fiscalização.  Chefiar  as  coordenações  vinculadas  à  administração  tributaria.  Exercer  as  assessorias  técnicas  vinculadas  à
administração tributária. Participar de sindicâncias e inquéritos administrativos. Desempenhar outras funções na administração por
designação superior. Executar outras atividades compatíveis com as especificações, conforme as necessidades do Município ou
determinação superior.

Cargo: Professor 20h e 40h

Requisitos
Ensino médio na modalidade Normal Superior, Pedagogia ou Graduação em Normal Superior.

Atribuições
Exercer a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao
aluno condições de exercer sua cidadania; Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de
ensino; Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor estratégias metodológicas compatíveis
com os programas a serem operacionalizados; Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a
compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o
agente de transformação social; Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-pedagógicas,
possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

Cargo: Técnico em Enfermagem

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos, possuir ensino pós médio ou profissionalizante, com registro no respectivo órgão de classe.

Atribuições
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão de enfermeiro, bem como
colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral,  em programas de  vigilância  epidemiológica  e no  controle  sistemático  da infecção hospitalar;  Preparar  clientes  para
consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher ou auxiliar o cliente na coleta do material
para exames de laboratório, segundo orientação; Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados,
segundo instruções médicas ou de enfermagem; Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação,
utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos
clientes,  segundo  prescrição  médica  e  de  enfermagem;  Preparar  e  administrar  medicações  por  via  oral,  tópica,  intradérmica,
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro; Cumprir prescrições de
assistência  médica  e  de  enfermagem;  Realizar  a  movimentação  e  o  transporte  de  clientes  de  maneira  segura;  Auxiliar  nos
atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que fizerem necessários,
para  a  realização de relatórios  e  controle  estatístico;  Circular  e  instrumentar  em salas  cirúrgicas e  obstétricas,  preparando-as
conforme o necessário; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da instituição, o
material  necessário à prestação de assistência a saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua
responsabilidade; Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao
superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como
seu armazenamento e distribuição; Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou
desgastados; Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno, bem como a coleta no lactário ou no domicilio;
Auxiliar na preparação do corpo após óbito; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes
a  área  de atuação,  utilizando-se de  equipamentos  e  programas de informática  e  Executar  outras  tarefas  compatíveis  com as
exigências para o exercício do cargo. 

Cargo: Técnico de Apoio ao Usuário em Informática

Requisitos
Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir ensino superior incompleto na área de informática.

Atribuições
Monitorar disponibilidade de aplicativos; monitorar desempenho de aplicativos; otimizar recursos disponíveis; providenciar correção
de erros de tarefas; inicializar e desativar sistemas e aplicativos; configurar e reconfigurar hardware; realizar limpezas periódicas em
equipamentos;  alimentar  equipamentos com suprimentos;  identificar  falhas em hardware e software;  sanar  pequenas falhas de
hardware; requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e software; verificar acesso lógico do usuário; disponibilizar
recursos operacionais; planejar atendimento ao usuário; orientar usuário na utilização de hardware e software; executar checagem
inicial de solicitação; conduzir solicitação de suporte; sugerir mudanças na disposição de equipamentos; verificar temperatura local
do ambiente de trabalho.

Cargo: Assistente Social

Requisitos
Idade mínima de 21 (vinte e um) anos e curso superior completo em Serviço Social  com registro no respectivo órgão de classe.

Atribuições
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da administração pública, direta ou indireta, elaborar,
coordenar, executar e avaliar os 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 na defesa de
seus direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir  para a análise da realidade social  a para subsidiar ações profissionais;  Prestar assessoria e consultoria a órgãos da
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administração publica direta e indireta, e outras entidades, com relação às matérias relacionadas a programas e projetos que sejam
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; Planejamento, organização e administração de
serviços sociais e de unidade de serviço social; Realizar estudos sócios econômicos com os usuários para fins de benefícios e
serviços  sociais  junto  a  órgãos  da  administração  pública  direta  e  indireta,  e  outras  entidades;  Coordenar,  elaborar,  executar,
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; Planejar organizar e administrar
programas e projetos em Unidade de Serviço Social; Assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta e
outras entidades, em matéria de Serviço Social, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre
a matéria de Serviço Social;  Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social;  Coordenar seminários,
encontros, congressos  e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social.

Cargo: Enfermeiro Padrão

Requisitos
Idade mínima de 21 (vinte e um) anos, ensino superior completo na área, com registro no respectivo órgão de classe. 

Atribuições
Coordenar  e  supervisionar  as  ações  de  saúde  desenvolvidas  na  área  de  enfermagem,  participando  da  equipe  de  saúde  no
planejamento,  execução  e  supervisão  das  ações  da  saúde,  efetuar  pesquisas  na  área,  assistir  ao  individuo,  a  família  e  a
comunidade; Coordenar as ações de saúde desenvolvidas na área enfermagem na pré e pós-consulta, atendimento de enfermagem,
curativo, visita domiciliar, aplicação de vacinas e reuniões com a comunidade; Coordenar as ações de enfermagem no internamento,
tratamento pré e pós-operatório, cirurgia, socorros de emergência, visita a pacientes; Participar de equipes multiprofissionais no
estabelecimento de ações de saúde a serem prestados ao individuo, família e comunidade, na elaboração de diagnostico da saúde
da área, analisando dados de morbilidade, mortalidade e demais indicadores, verificando serviços, capacitação e treinamento de
recursos humanos;  Elaborar  rotinas e normas técnicas de enfermagem, em consonância com  as demais áreas;  Participar na
previsão,  provisão e  controle  de material,  opinando na sua aquisição;  Efetuar  pesquisas relacionadas  á área de enfermagem,
visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; Realizar supervisão e treinamento do pessoal de
enfermagem; Prestar atendimento de enfermagem ao individuo, a família e comunidade; Executar outras tarefas correlatas com o
cargo, colaborando pelo permanente aprimoramento da prestação de serviços de saúde pública; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato e de interesse da municipalidade.

Cargo: Engenheiro Civil

Requisitos
Idade mínima de 21 (vinte e um) anos e possuir ensino superior em Engenharia Civil, com registro no respectivo órgão da classe ou
órgão fiscalizador.

Atribuições
Elaborar projetos e orçamentos; executar, acompanhar e fiscalizar obras públicas de qualquer natureza com ênfase em infraestrutura
urbana. 

Cargo: Farmacêutico

Requisitos
Idade mínima de 21 (vinte e um) anos, ensino superior completo na área, com registro no respectivo órgão de classe.

Atribuições
Executar  tarefas  diversas  relacionadas  com  a  composição  e  fornecimentos  de  medicamentos  e  outros  preparados;  analisar
substâncias, matérias e produtos acabados valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas
para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias. Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição,
pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender à produção de remédios; Fazer análises
clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas para complementar o diagnóstico de
doenças;  Efetuar  análise  bromatológica  de  alimentos,  valendo-se  de  métodos,  para  garantir  o  controle  de  qualidade,  pureza,
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-
farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus
responsáveis no cumprimento da legislação vigente; Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre
legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
manifestos; Participar na compra e estocagem de matérias-primas para a fabricação de produtos farmacêuticos e da compra de
medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas e acompanhando licitações; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Cargo: Médico Plantonista Diurno e Noturno

Requisitos
Idade mínima de 21 (vinte e um) anos e possuir ensino superior completo em Medicina, com registro no respectivo órgão de classe,
com conhecimento na área da informática. 

Atribuições
Prestar atendimento e realizar avaliação clínica em pacientes que utilizam o sistema de saúde pública municipal  e instituições
educacionais,  emitindo  diagnóstico,  prescrevendo  medicamentos  ou  tratamentos  adequados,  aplicando  recursos  de  medicina
preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde e o bem estar do paciente. 

Cargo: Professor de Educação Física
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Requisitos
Ensino superior em educação física, com registro no respectivo órgão de classe, com conhecimento na área da informática.

Atribuições
Planejar, dirigir e executar atividades de educação física, recreação e desportos; Planejar e dirigir sessões técnicas de recreação,
lazer e de prática de esportes em unidades e programas ligados à Secretaria Municipal da Educação. Organizar e dirigir torneios
desportivos;  Elaborar  relatórios  das  atividades  desenvolvidas;Executar  atividades  correspondentes  a  sua  respectiva  formação
técnica de nível superior, orientando a execução dos trabalhos e desenvolvendo atividades de programação de sua área de atuação,
cumprindo determinações superiores. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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