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ANEXO I 

AGENTE ADMINISTRATIVO VI
Sumário da Função: Executa  e coordena tarefas específicas da unidade 
administrativa, participando na organização setorial, sugerindo e implementando 
rotinas, valendo-se de sua experiência para atender as necessidades 
administrativas. 
Descrição do Cargo: Coordena, supervisi
complexidade decorrentes da atuação do auxiliar administrativo.
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
• descrição sintética 
• executar as atividades inerentes a sua área de atuação.
• atuação em áreas comuns:
• executar as atividades públicas das mais variadas áreas de atuação junto a 
comunidade local, em conformidade com as determinações superiores;
• coletar dados e informações a respeito de atividades públicas;
• realizar demais atividades correlatas ou determinada por au
superiores; 
• atuação no PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde:
• realização do cadastramento das famílias;
• participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil 
sócio-econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área 
de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento 
básico e realização do mapeamento de sua área de abrangência;
• realização do acompanhamento das micro
• realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência 
nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial;
• atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias;
• execução da vigilância de crianças me
situação de risco; 
• acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos;
• promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando
serviço de referência ou criando alternativas d
• promoção do aleitamento materno exclusivo;
• monitoramento das diarréias e promoção da reidratação oral;
• monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais 
de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de p
de referência; 
• monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças;
• orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, gravidez 
precoce e uso de drogas; 
• identificação e encaminhamento das gestantes para o ser
unidade de saúde de referência;
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO VII 
Executa  e coordena tarefas específicas da unidade 

administrativa, participando na organização setorial, sugerindo e implementando 
se de sua experiência para atender as necessidades 

Coordena, supervisiona e realiza os serviços de maior 
complexidade decorrentes da atuação do auxiliar administrativo. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

executar as atividades inerentes a sua área de atuação. 
atuação em áreas comuns: 

as atividades públicas das mais variadas áreas de atuação junto a 
comunidade local, em conformidade com as determinações superiores;

coletar dados e informações a respeito de atividades públicas; 
realizar demais atividades correlatas ou determinada por au

Programa de Agentes Comunitários de Saúde:
realização do cadastramento das famílias; 
participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil 

da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área 
de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento 
básico e realização do mapeamento de sua área de abrangência; 

realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; 
ealização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência 

nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial;
atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias;
execução da vigilância de crianças menores de 01 (um) ano consideradas em 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos;
promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando

serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso;
promoção do aleitamento materno exclusivo; 
monitoramento das diarréias e promoção da reidratação oral; 
monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais 

de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde 

monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 
orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, gravidez 

 
identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré

unidade de saúde de referência; 
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Executa  e coordena tarefas específicas da unidade 
administrativa, participando na organização setorial, sugerindo e implementando 

se de sua experiência para atender as necessidades 

ona e realiza os serviços de maior 

as atividades públicas das mais variadas áreas de atuação junto a 
comunidade local, em conformidade com as determinações superiores; 

realizar demais atividades correlatas ou determinada por autoridades 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde: 

participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil 
da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área 

de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento 

ealização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência 
nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; 

atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; 
nores de 01 (um) ano consideradas em 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; 
promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as ao 

e facilitação de acesso; 

monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais 
neumonia ao serviço de saúde 

orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, gravidez 

viço de pré-natal na 
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• realização de ações educativas para prevenção do câncer cérvico
mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames 
periódicos nas unidades de saúde de referência;
• realização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar;
• realização de ações educativas referentes ao climatério;
• realização de atividade de educação nutricional nas famílias e na comunidade;
• realização de atividade de educação em saúde bucal na 
grupo infantil; 
• busca ativa das doenças infecto
• apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de 
doenças de notificação compulsória;
• supervisão dos eventuais componentes da família em tratame
dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças 
crônicas; 
• realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso;
• identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos 
familiares para o apoio necessário no próprio domicílio;
• incentivo a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de 
deficiência psicofísica; 
• orientação às famílias e à comunidade para prevenção e o controle das doenças 
endêmicas; 
• realização de ações educativas para prevenção do meio ambiente;
• realização de ações para sensibilização das famílias e da comunidade para 
abordagem dos direitos humanos;
• estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da 
qualidade de vida da comu
• outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais;
• utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio
comunidade de sua atuação;
• registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica 
Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
Sistema de Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos de 
sua competência que foram realizados.
• cumprir demais atividades de saúde que venham ser determinadas pel
Ministério da Saúde concernente ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
•     executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de 
saúde. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
• descrição sintética 
• elaborar e executar programas de assistências

pessoas e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo 
para a solução de problemas de natureza social e grupal.

• descrição detalhada 
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realização de ações educativas para prevenção do câncer cérvico
mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames 
periódicos nas unidades de saúde de referência; 

ização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar;
realização de ações educativas referentes ao climatério; 
realização de atividade de educação nutricional nas famílias e na comunidade;
realização de atividade de educação em saúde bucal na família, com ênfase no 

busca ativa das doenças infecto-contagiosas; 
apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de 

doenças de notificação compulsória; 
supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e 

dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças 

realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso;
identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos 

liares para o apoio necessário no próprio domicílio; 
incentivo a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de 

orientação às famílias e à comunidade para prevenção e o controle das doenças 

ações educativas para prevenção do meio ambiente;
realização de ações para sensibilização das famílias e da comunidade para 

abordagem dos direitos humanos; 
estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade; 
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais;
utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio

comunidade de sua atuação; 
registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, no Sistema 

Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
Sistema de Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos de 
sua competência que foram realizados. 

cumprir demais atividades de saúde que venham ser determinadas pel
Ministério da Saúde concernente ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde;

executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de 

elaborar e executar programas de assistências e apoio a grupos específicos de 
pessoas e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo 
para a solução de problemas de natureza social e grupal. 
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realização de ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de 
mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames 

ização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar; 

realização de atividade de educação nutricional nas famílias e na comunidade; 
família, com ênfase no 

apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de 

nto domiciliar e 
dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças 

realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso; 
identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos 

incentivo a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de 

orientação às famílias e à comunidade para prevenção e o controle das doenças 

ações educativas para prevenção do meio ambiente; 
realização de ações para sensibilização das famílias e da comunidade para 

estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da 

outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais; 
utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 

SIAB, no Sistema de 
– SIPACS, e no 

Sistema de Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos de 

cumprir demais atividades de saúde que venham ser determinadas pelo 
Ministério da Saúde concernente ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 

executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de 

e apoio a grupos específicos de 
pessoas e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo 
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a) na área de atendimento à população do Município:
• coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pelo município;
• coordenar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de 

grupos específicos de pessoas, como, crianças, adolescentes, estudantes da rede 
escolar municipal, portadores de deficiênci

• elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de mão
integração no mercado de trabalho;

• elaborar ou participar na elaboração e execução de campanhas educativas no 
campo da saúde pública, higiene, saneamento 

• planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a 
implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento 
comunitário; 

• realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das característ
de cada comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde  e 
sociais correspondam às reais necessidades da população;

• realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de 
auxílios; 

• promover, por meio de técnicas 
visitas, em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas 
sociais identificados entre grupos específicos de pessoas;

• organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados;
• orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face à problemas de 

habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros;
• possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades 

de saúde, objetivando a participação co
• aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches 

municipais; 
• prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, 

identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando
encaminhando-os às entidades competentes para atendimento;

• manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter 
recursos para a população, encaminhando para atendimento;

• assessorar tecnicamente entidades assistências, orientando
treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de 
alimentação, higiene e saúde;

• participar de equipe multi
instituição, de planejamento, implantação e acompanhamento de programas e 
projetos para a sistematização da saúde e do bem estar social;

• elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de 
atividades, promovendo análise das situações verificadas e sugerindo 
procedimentos que visem a maximização da saúde e 

• democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na 
comunidade, e encaminhar os usuários às entidades assistenciais do município e 
região; 
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na área de atendimento à população do Município: 
execução dos programas sociais desenvolvidos pelo município;

coordenar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de 
grupos específicos de pessoas, como, crianças, adolescentes, estudantes da rede 
escolar municipal, portadores de deficiência, idosos, entre outros;
elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de mão
integração no mercado de trabalho; 
elaborar ou participar na elaboração e execução de campanhas educativas no 
campo da saúde pública, higiene, saneamento e educação; 
planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a 
implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento 

realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das característ
de cada comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde  e 
sociais correspondam às reais necessidades da população; 
realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de 

promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, 
visitas, em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas 
sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; 
organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados;

r comportamento de grupos específicos de pessoas, face à problemas de 
habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros;
possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades 
de saúde, objetivando a participação comunitária; 
aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches 

prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, 
identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando

os às entidades competentes para atendimento; 
manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter 
recursos para a população, encaminhando para atendimento; 
assessorar tecnicamente entidades assistências, orientando-
treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de 
alimentação, higiene e saúde; 
participar de equipe multi-profissional na área instrumental e programática da 
instituição, de planejamento, implantação e acompanhamento de programas e 

tos para a sistematização da saúde e do bem estar social; 
elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de 
atividades, promovendo análise das situações verificadas e sugerindo 
procedimentos que visem a maximização da saúde e do bem estar social;
democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na 
comunidade, e encaminhar os usuários às entidades assistenciais do município e 
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execução dos programas sociais desenvolvidos pelo município; 
coordenar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de 
grupos específicos de pessoas, como, crianças, adolescentes, estudantes da rede 

a, idosos, entre outros; 
elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua 

elaborar ou participar na elaboração e execução de campanhas educativas no 

planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a 
implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento 

realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das características 
de cada comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde  e 

realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de 

próprias e através de entrevistas, palestras, 
visitas, em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas 

organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 
r comportamento de grupos específicos de pessoas, face à problemas de 

habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; 
possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades 

aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches 

prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, 
identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando-os e 

manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter 

-as através de 
treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de 

profissional na área instrumental e programática da 
instituição, de planejamento, implantação e acompanhamento de programas e 

elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de 
atividades, promovendo análise das situações verificadas e sugerindo 

do bem estar social; 
democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na 
comunidade, e encaminhar os usuários às entidades assistenciais do município e 
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• garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde que o município 
não oferece, através de liberação de passagens e ambulância pelo processo de 
tratamento fora de domicilio;

• viabilizar assistência plena ao usuário do sistema único de saúde;
b) na área de atendimento ao servidor municipal:

• coordenar, executar ou supervisionar
social, desenvolvendo atividades de caráter educativo, recreativo ou de 
assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e 
familiar dos servidores municipais;

• colaborar no tratamento de doe
e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no 
ajustamento funcional e social do servidor;

• encaminhar, através da unidade administração de recursos humanos, 
servidores doentes e acidentados no trabalho ao órgão de assistência médica 
municipal; 

• acompanhar a evolução psicofísica de servidores em convalescença, 
proporcionando-lhes os recursos assistenciais necessários, para ajudar em sua 
reintegração ao serviço, inclusive através de

• assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação 
profissional e social por diminuição da capacidade laboral, inclusive orientando
o sobre suas relações empregatícias;

• levantar, analisar e interpretar para a
aspirações e insatisfações dos servidores, bem como propor soluções;

• estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e 
sociais  do trabalho; 

• esclarecer e orientar os servidores municipa
normas e decisões da Administração Municipal;

• prestar orientação, acompanhamento e assistência ao servidor ou a seus 
familiares por ocasião de acontecimento de fato inesperado; 
c) atribuições comuns a todas as áreas:

• elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação;

• participar das atividades administrativas, de
sua área de atuação; 

• participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitati
área de atuação; 

• participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo s
discutindo trabalhos técnico
planos e programas de trabalho afetos ao Município;

• executar outras tarefas correlatas.
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garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde que o município 
oferece, através de liberação de passagens e ambulância pelo processo de 

tratamento fora de domicilio; 
viabilizar assistência plena ao usuário do sistema único de saúde;
b) na área de atendimento ao servidor municipal: 
coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas de serviço 
social, desenvolvendo atividades de caráter educativo, recreativo ou de 
assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e 
familiar dos servidores municipais; 
colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando 
e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no 
ajustamento funcional e social do servidor; 
encaminhar, através da unidade administração de recursos humanos, 

acidentados no trabalho ao órgão de assistência médica 

acompanhar a evolução psicofísica de servidores em convalescença, 
lhes os recursos assistenciais necessários, para ajudar em sua 

reintegração ao serviço, inclusive através de visitas domiciliares; 
assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação 
profissional e social por diminuição da capacidade laboral, inclusive orientando
o sobre suas relações empregatícias; 
levantar, analisar e interpretar para a Administração Municipal as necessidades, 
aspirações e insatisfações dos servidores, bem como propor soluções;
estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e 

esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, 
normas e decisões da Administração Municipal; 
prestar orientação, acompanhamento e assistência ao servidor ou a seus 
familiares por ocasião de acontecimento de fato inesperado;  
c) atribuições comuns a todas as áreas: 

rar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 

participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
executar outras tarefas correlatas. 
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garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde que o município 
oferece, através de liberação de passagens e ambulância pelo processo de 

viabilizar assistência plena ao usuário do sistema único de saúde; 

a realização de programas de serviço 
social, desenvolvendo atividades de caráter educativo, recreativo ou de 
assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e 

nças orgânicas e psicossomáticas, identificando 
e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no 

encaminhar, através da unidade administração de recursos humanos, 
acidentados no trabalho ao órgão de assistência médica 

acompanhar a evolução psicofísica de servidores em convalescença, 
lhes os recursos assistenciais necessários, para ajudar em sua 

 
assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação 
profissional e social por diminuição da capacidade laboral, inclusive orientando-

Administração Municipal as necessidades, 
aspirações e insatisfações dos servidores, bem como propor soluções; 
estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e 

is sobre legislação trabalhista, 

prestar orientação, acompanhamento e assistência ao servidor ou a seus 

rar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação; 

controle e de apoio referentes à 

participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 

vo dos recursos humanos em sua 

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações 

ugestões, revisando e 
científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
Sumário da Função:executar
rotina e predominantemente de esforço físico.
Descrição do Cargo:atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e misturando 
materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 
sinalização, preparando solos para plantio, etc.;  executar a limpeza de ruas, 
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;  executar atividades de 
capinação e retirada de mato;  transportar material de um local para outro, 
inclusive, carregando e descarregando veículos;  executar serviços de jardinagem, 
podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros;  
preparar, adubar e semear o solo, 
plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  aparar grama, 
limpar e conservar os jardins;  aplicar inseticidas por pulverização ou por outro 
processo, para evitar ou erradicar pragas e
própria, os produtos, através de tratamentos primários;  executar tarefas manuais 
e rotineiras que exigem esforço físico;  realizar todos os tipos de movimentação de 
móveis, equipamentos e outros elementos;  escavar
fixar piquetes e movimentar terras;  efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo;  
executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré
determinado;  executar tarefas inerentes ao serviço de copa
lanches, refeições, café, chá e outros;  servir as pessoas e conservar limpo o local de 
trabalho procedendo à limpeza e arrumação;  lavar copos, xícaras, coador e demais 
utensílios utilizado na cozinha;  executar serviços de limpeza e/ou m
geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários 
para manter as condições de conservação e higiene;  verificar a existência de 
material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o 
superior quando da necessidade de reposição;  executar serviços de lavagem, 
secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme 
sua especificação;  executar as atividades em conformidade com o planejamento 
definido pelo setor competen
especificada conforme dietas estabelecidas;  executar outras tarefas correlatas.
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO
Sumário da Função:executar tarefas manuais de caráter simples limitando a uma 
rotina e predominantemente de esforço físico.
Descrição do Cargo:atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e misturando 
materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 
sinalização, preparando solos para planti
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;  executar atividades de 
capinação e retirada de mato;  transportar material de um local para outro, 
inclusive, carregando e descarregando veículos;  executar serv
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 
executar tarefas manuais de caráter simples limitando a uma 

rotina e predominantemente de esforço físico. 
atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 

definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e misturando 
ais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 

sinalização, preparando solos para plantio, etc.;  executar a limpeza de ruas, 
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;  executar atividades de 

de mato;  transportar material de um local para outro, 
inclusive, carregando e descarregando veículos;  executar serviços de jardinagem, 
podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros;  
preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e 
plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  aparar grama, 
limpar e conservar os jardins;  aplicar inseticidas por pulverização ou por outro 
processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias;  cultivar e colher, em época 
própria, os produtos, através de tratamentos primários;  executar tarefas manuais 
e rotineiras que exigem esforço físico;  realizar todos os tipos de movimentação de 
móveis, equipamentos e outros elementos;  escavar valas e fossas, abrir picadas, 
fixar piquetes e movimentar terras;  efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo;  
executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré
determinado;  executar tarefas inerentes ao serviço de copa como preparo de 
lanches, refeições, café, chá e outros;  servir as pessoas e conservar limpo o local de 
trabalho procedendo à limpeza e arrumação;  lavar copos, xícaras, coador e demais 
utensílios utilizado na cozinha;  executar serviços de limpeza e/ou m
geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários 
para manter as condições de conservação e higiene;  verificar a existência de 
material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o 

perior quando da necessidade de reposição;  executar serviços de lavagem, 
secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme 
sua especificação;  executar as atividades em conformidade com o planejamento 
definido pelo setor competente como serviços de berçário, alimentação 
especificada conforme dietas estabelecidas;  executar outras tarefas correlatas.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
executar tarefas manuais de caráter simples limitando a uma 

inantemente de esforço físico. 
atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 

definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e misturando 
materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 
sinalização, preparando solos para plantio, etc.;  executar a limpeza de ruas, 
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;  executar atividades de 
capinação e retirada de mato;  transportar material de um local para outro, 
inclusive, carregando e descarregando veículos;  executar serviços de jardinagem, 
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tarefas manuais de caráter simples limitando a uma 

atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e misturando 

ais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 
sinalização, preparando solos para plantio, etc.;  executar a limpeza de ruas, 
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;  executar atividades de 

de mato;  transportar material de um local para outro, 
inclusive, carregando e descarregando veículos;  executar serviços de jardinagem, 
podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros;  

executando trabalhos manuais para a cultura e 
plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  aparar grama, 
limpar e conservar os jardins;  aplicar inseticidas por pulverização ou por outro 

moléstias;  cultivar e colher, em época 
própria, os produtos, através de tratamentos primários;  executar tarefas manuais 
e rotineiras que exigem esforço físico;  realizar todos os tipos de movimentação de 

valas e fossas, abrir picadas, 
fixar piquetes e movimentar terras;  efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo;  
executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-

como preparo de 
lanches, refeições, café, chá e outros;  servir as pessoas e conservar limpo o local de 
trabalho procedendo à limpeza e arrumação;  lavar copos, xícaras, coador e demais 
utensílios utilizado na cozinha;  executar serviços de limpeza e/ou manutenção em 
geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários 
para manter as condições de conservação e higiene;  verificar a existência de 
material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o 

perior quando da necessidade de reposição;  executar serviços de lavagem, 
secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme 
sua especificação;  executar as atividades em conformidade com o planejamento 

te como serviços de berçário, alimentação 
especificada conforme dietas estabelecidas;  executar outras tarefas correlatas. 

executar tarefas manuais de caráter simples limitando a uma 

atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e misturando 
materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 

o, etc.;  executar a limpeza de ruas, 
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;  executar atividades de 
capinação e retirada de mato;  transportar material de um local para outro, 

iços de jardinagem, 
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podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros;  
preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e 
plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  
limpar e conservar os jardins;  aplicar inseticidas por pulverização ou por outro 
processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias;  cultivar e colher, em época 
própria, os produtos, através de tratamentos primários;  executar tarefas ma
e rotineiras que exigem esforço físico;  realizar todos os tipos de movimentação de 
móveis, equipamentos e outros elementos;  escavar valas e fossas, abrir picadas, 
fixar piquetes e movimentar terras;  efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo;  
executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré
determinado;  executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em 
repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para 
manter as condições de conse
de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o 
superior quando da necessidade de reposição;  executar as atividades em 
conformidade com o planejamento definido pelo setor compe
outras tarefas correlatas. 
 
CONTADOR 
• descrição sintética 
• planejar, organizar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e 

perícias contábeis,  estabelecendo princípios, normas e procedimentos  
inerentes à contabilidade pública

• descrição detalhada 
• planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema 

de registro e operações para possibilitar o controle e acompanhamento 
contábil-financeiro; 

• supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, ana
orientando seu processamento para assegurar o cumprimento do plano de 
contas, para assegurar a correta apropriação contábil;

• proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 
natureza, para apropriar custos e serviço

• analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e 
empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a 
documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de 
controle; 

• controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando 
relatórios e demonstrativos;

• controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, 
cumprimento de obrigações de pagamentos à terceiros, saldos em caixa e contas 
bancárias, para apoiar a

• analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de 
contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, 
verificando a propriedade na aplicação de recursos repassad
cláusulas contratuais, dando orientação aos executores a fim de assegurar o 
cumprimento da legislação aplicável;
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podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros;  
preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e 
plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  
limpar e conservar os jardins;  aplicar inseticidas por pulverização ou por outro 
processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias;  cultivar e colher, em época 
própria, os produtos, através de tratamentos primários;  executar tarefas ma
e rotineiras que exigem esforço físico;  realizar todos os tipos de movimentação de 
móveis, equipamentos e outros elementos;  escavar valas e fossas, abrir picadas, 
fixar piquetes e movimentar terras;  efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo;  

xecutar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré
determinado;  executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em 
repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para 
manter as condições de conservação e higiene;  verificar a existência de material 
de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o 
superior quando da necessidade de reposição;  executar as atividades em 
conformidade com o planejamento definido pelo setor competente;  executar 

 

planejar, organizar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e 
perícias contábeis,  estabelecendo princípios, normas e procedimentos  
inerentes à contabilidade pública. 

 
planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema 
de registro e operações para possibilitar o controle e acompanhamento 

supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, ana
orientando seu processamento para assegurar o cumprimento do plano de 
contas, para assegurar a correta apropriação contábil; 
proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 
natureza, para apropriar custos e serviços; 
analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e 
empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a 
documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de 

o orçamentária, analisando documentos, elaborando 
relatórios e demonstrativos; 
controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, 
cumprimento de obrigações de pagamentos à terceiros, saldos em caixa e contas 
bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da Prefeitura;
analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de 
contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, 
verificando a propriedade na aplicação de recursos repassad
cláusulas contratuais, dando orientação aos executores a fim de assegurar o 
cumprimento da legislação aplicável; 
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podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros;  
preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e 
plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos;  aparar grama, 
limpar e conservar os jardins;  aplicar inseticidas por pulverização ou por outro 
processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias;  cultivar e colher, em época 
própria, os produtos, através de tratamentos primários;  executar tarefas manuais 
e rotineiras que exigem esforço físico;  realizar todos os tipos de movimentação de 
móveis, equipamentos e outros elementos;  escavar valas e fossas, abrir picadas, 
fixar piquetes e movimentar terras;  efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo;  

xecutar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-
determinado;  executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em 
repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para 

rvação e higiene;  verificar a existência de material 
de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o 
superior quando da necessidade de reposição;  executar as atividades em 

tente;  executar 

planejar, organizar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e 
perícias contábeis,  estabelecendo princípios, normas e procedimentos  

planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema 
de registro e operações para possibilitar o controle e acompanhamento 

supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e 
orientando seu processamento para assegurar o cumprimento do plano de 

proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 

analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e 
empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a 
documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de 

o orçamentária, analisando documentos, elaborando 

controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, 
cumprimento de obrigações de pagamentos à terceiros, saldos em caixa e contas 

administração dos recursos financeiros da Prefeitura; 
analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de 
contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, 
verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando 
cláusulas contratuais, dando orientação aos executores a fim de assegurar o 
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• analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos 
municipais, verificando a correta aplicação dos r
orientação aos executores, a fim de  assegurar o cumprimento da legislação 
aplicável; 

• analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 
verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias 
aperfeiçoamento de controle interno;

• planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de 
rotina ou especiais, bem como orientar a organização de processos de tomadas 
de contas, emitindo certificado de auditoria, com a 
exigências legais; 

• elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atua

• participar da elaboração do orçamento
contábeis para servirem de base à montagem do mesmo;

• elaborar, anualmente, relatório analítico sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatí
e pareceres técnicos; 

• assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis e orçamentários, 
dando pareceres, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e 
instrumentos de ação nos referidos setores;

• participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referente à sua 
área de atuação; 

• participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outros entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposiç
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico
científicos, para fins de formalização de diretrizes, planos e programas de  
trabalho afetos ao Município;

• executar outras tarefas co
 

 
ELETRICISTA 
Sumário da Função: Monta e repara instalações de baixa e alta tensão, em 
edifícios ou outros locais, guiando
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o 
funcionamento das mesmas. 
Descrição do Cargo:Estuda o 
das tarefas; Instala e repara condutores, acessórios e pequenos equipamentos 
elétricos, tais como ventiladores, fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 
pontos de luz, tomadas, interruptores, e
dispositivos isoladores; Liga os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando 
alicates, chaves, conectores e material isolante para completar a tarefa de 
instalação; Testa a instalação,  repetidas vezes, para comprovar 
trabalho executado; Testa os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de 
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analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos 
municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando 
orientação aos executores, a fim de  assegurar o cumprimento da legislação 

analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 
verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias 
aperfeiçoamento de controle interno; 
planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de 
rotina ou especiais, bem como orientar a organização de processos de tomadas 
de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de atender às 

elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atua
participar da elaboração do orçamento-programa, fornecendo os dados 
contábeis para servirem de base à montagem do mesmo; 
elaborar, anualmente, relatório analítico sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos comparativos 

assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis e orçamentários, 
dando pareceres, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e 
instrumentos de ação nos referidos setores; 

vidades administrativas, de controle e de apoio referente à sua 

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outros entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico
científicos, para fins de formalização de diretrizes, planos e programas de  
trabalho afetos ao Município; 
executar outras tarefas correlatas ou determinada pelo Prefeito Municipal.

Monta e repara instalações de baixa e alta tensão, em 
edifícios ou outros locais, guiando-se por esquemas e outras especificações, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o 
funcionamento das mesmas.  

Estuda o trabalho a ser realizado para estabelecer o roteiro 
das tarefas; Instala e repara condutores, acessórios e pequenos equipamentos 
elétricos, tais como ventiladores, fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 
pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como fixa 
dispositivos isoladores; Liga os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando 
alicates, chaves, conectores e material isolante para completar a tarefa de 
instalação; Testa a instalação,  repetidas vezes, para comprovar 
trabalho executado; Testa os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de 
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analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos 
ecursos repassados, dando 

orientação aos executores, a fim de  assegurar o cumprimento da legislação 

analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 
verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de 

planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de 
rotina ou especiais, bem como orientar a organização de processos de tomadas 

finalidade de atender às 

elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

programa, fornecendo os dados 

elaborar, anualmente, relatório analítico sobre a situação patrimonial, 
sticos comparativos 

assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis e orçamentários, 
dando pareceres, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e 

vidades administrativas, de controle e de apoio referente à sua 

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outros entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

ões sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-
científicos, para fins de formalização de diretrizes, planos e programas de  

rrelatas ou determinada pelo Prefeito Municipal. 

Monta e repara instalações de baixa e alta tensão, em 
se por esquemas e outras especificações, 

utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o 

trabalho a ser realizado para estabelecer o roteiro 
das tarefas; Instala e repara condutores, acessórios e pequenos equipamentos 
elétricos, tais como ventiladores, fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 

xaustores, lustres, bem como fixa 
dispositivos isoladores; Liga os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando 
alicates, chaves, conectores e material isolante para completar a tarefa de 
instalação; Testa a instalação,  repetidas vezes, para comprovar a exatidão do 
trabalho executado; Testa os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de 
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comparação e verificação, elétricos e eletrônicos para detectar as peças 
defeituosas; Substitui ou repara fios ou unidades danificadas, utilizando 
ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, devolvendo 
a instalação elétrica condições normais de funcionamento; Faz a manutenção de 
semáforos, iluminação pública e da rede elétrica de escolas e demais prédios 
municipais; Instala e liga motores mo
solda terminais; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato.    
 
 
ENFERMEIRO  
Participar na formulação, superv
publica, materno-infantil, imunização e outros. 
• Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária 
da população, interpretando e avaliando resultados. 
• Participar na elaboraçã
treinamento para pessoal de enfermagem, estabelecimento de normas e 
organização de serviços operacionais de enfermagem. 
• Participar na elaboração de projetos, pesquisas e estudos na área de 
enfermagem.  
• Opinar na compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações 
técnicas e verificando necessidades. 
• Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e 
familiares, quando da internação ou alta, verificando e orientando o exa
cumprimento de prescrições medicas quanto a tratamento, medicamentos e dietas. 
• Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob 
controle medico, preparação de campo operatório e esterilização do material de 
enfermagem.  
• Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas. 
• Executar outras atividades correlatas. 
ENGENHEIRO CIVIL 
Sumário da Função:Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla 
o padrão de qualidade das obras públicas.Atua
construção civil. Trabalha na área de planejamento e gerenciamento de projetos 
construtivos para o setor público. Costuma trabalhar em equipe multidisciplinar, 
em escritórios e também a céu aberto, ou no campo.
Descrição do Cargo:Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativo 
a rodovias, ruas, pontes e outras obras civis; Orienta a construção, manutenção e 
reparo de obras civis; Avalia as condições requeridas para a obra; Examina as 
característica do terreno a 
deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, como: carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura; 
Elabora projeto de construção, preparando plantas, es
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão 
necessários, efetuando um cálculo aproximado dos custos; Acompanha à medida 
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comparação e verificação, elétricos e eletrônicos para detectar as peças 
defeituosas; Substitui ou repara fios ou unidades danificadas, utilizando 

is comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, devolvendo 
a instalação elétrica condições normais de funcionamento; Faz a manutenção de 
semáforos, iluminação pública e da rede elétrica de escolas e demais prédios 
municipais; Instala e liga motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e 
solda terminais; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

Participar na formulação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde 
infantil, imunização e outros.  

Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária 
da população, interpretando e avaliando resultados.  

Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de 
treinamento para pessoal de enfermagem, estabelecimento de normas e 
organização de serviços operacionais de enfermagem.  

Participar na elaboração de projetos, pesquisas e estudos na área de 

Opinar na compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações 
técnicas e verificando necessidades.  

Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e 
familiares, quando da internação ou alta, verificando e orientando o exa
cumprimento de prescrições medicas quanto a tratamento, medicamentos e dietas. 

Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob 
controle medico, preparação de campo operatório e esterilização do material de 

Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas.  
Executar outras atividades correlatas.  

Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla 
o padrão de qualidade das obras públicas.Atua na maioria das atividades da 
construção civil. Trabalha na área de planejamento e gerenciamento de projetos 
construtivos para o setor público. Costuma trabalhar em equipe multidisciplinar, 
em escritórios e também a céu aberto, ou no campo. 

Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativo 
a rodovias, ruas, pontes e outras obras civis; Orienta a construção, manutenção e 
reparo de obras civis; Avalia as condições requeridas para a obra; Examina as 
característica do terreno a ser utilizado para a obra; Calcula os esforços e 
deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, como: carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura; 
Elabora projeto de construção, preparando plantas, especificações de obras, 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão 
necessários, efetuando um cálculo aproximado dos custos; Acompanha à medida 
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comparação e verificação, elétricos e eletrônicos para detectar as peças 
defeituosas; Substitui ou repara fios ou unidades danificadas, utilizando 

is comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, devolvendo 
a instalação elétrica condições normais de funcionamento; Faz a manutenção de 
semáforos, iluminação pública e da rede elétrica de escolas e demais prédios 

nofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e 
solda terminais; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

isão, avaliação e execução de programas de saúde 

Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária 

o, acompanhamento e avaliação de programas de 
treinamento para pessoal de enfermagem, estabelecimento de normas e 

Participar na elaboração de projetos, pesquisas e estudos na área de 

Opinar na compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações 

Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e 
familiares, quando da internação ou alta, verificando e orientando o exato 
cumprimento de prescrições medicas quanto a tratamento, medicamentos e dietas. 

Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob 
controle medico, preparação de campo operatório e esterilização do material de 

Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla 
na maioria das atividades da 

construção civil. Trabalha na área de planejamento e gerenciamento de projetos 
construtivos para o setor público. Costuma trabalhar em equipe multidisciplinar, 

Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativo 
a rodovias, ruas, pontes e outras obras civis; Orienta a construção, manutenção e 
reparo de obras civis; Avalia as condições requeridas para a obra; Examina as 

ser utilizado para a obra; Calcula os esforços e 
deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, como: carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura; 

pecificações de obras, 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão – de - obra 
necessários, efetuando um cálculo aproximado dos custos; Acompanha à medida 
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em que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de segurança recomendados; Exerce outras atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos. 
 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO IV 
Competência para promover/efetuar os lançamentos de créditos tributários e não
tributários em especial aqueles inerentes ao Imposto Territorial Rural 
respectivo convênio, efetuar lançamento do crédito tributário, elaborar planos de 
fiscalização, consultando documentos específicos e guiando
fiscal, para racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; 
Controlar e avaliar os planos de fiscalização, acompanhando sua execução e 
analisando os resultados obtidos; Executar as tarefas de fiscalização de tributos do 
município, inspecionando estabele
de serviços e demais entidades; Acompanhar a emissão de notas e arrecadação 
através de notas informativas; Fiscalizar sorteios, concursos, consórcios, venda e 
promessa de venda de direitos e outras modalidades
procedendo as necessárias verificações e sindicâncias, para defender a economia 
popular; Manter-se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando 
as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para
legislação e proporcionar instituições especializadas; No exercício do cargo, 
utilizar-se de materiais impressos e sistemas informatizados, como computadores, 
tablets e demais instrumentos necessários para o desenvolvimento dos serviços.
 
FISIOTERAPEUTA 
Sumário da Função:Trata seqüelas de meningites, encefalites, doenças 
reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular
empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, 
mecanoterapia, massotera
reeducação muscular para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e 
tecidos afetados. 
Descrição do Cargo:Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, 
realizando testes musculares e funcionais; Faz pesquisas de reflexos, provas de 
esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade 
funcional dos órgãos afetados; Plane
reumáticas, seqüelas de acidentes vascularcerebral e outros; Ensina exercícios 
físicos de preparação e condicionamento pré e pósparto, fazendo demonstrações e 
orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto;
pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, visando a 
movimentação ativa e independente com o uso das próteses; Faz relaxamento, 
exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando
sistematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e 
estimular  a sociabilidade; Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica; Controla 
o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 
utilizados, para elaborar bo
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em que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
urança recomendados; Exerce outras atividades, compatíveis com sua 

formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 

 
Competência para promover/efetuar os lançamentos de créditos tributários e não
tributários em especial aqueles inerentes ao Imposto Territorial Rural 
respectivo convênio, efetuar lançamento do crédito tributário, elaborar planos de 
fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação 

racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; 
Controlar e avaliar os planos de fiscalização, acompanhando sua execução e 
analisando os resultados obtidos; Executar as tarefas de fiscalização de tributos do 
município, inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação 
de serviços e demais entidades; Acompanhar a emissão de notas e arrecadação 
através de notas informativas; Fiscalizar sorteios, concursos, consórcios, venda e 
promessa de venda de direitos e outras modalidades de captação de poupança, 
procedendo as necessárias verificações e sindicâncias, para defender a economia 

se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando 
as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para
legislação e proporcionar instituições especializadas; No exercício do cargo, 

se de materiais impressos e sistemas informatizados, como computadores, 
tablets e demais instrumentos necessários para o desenvolvimento dos serviços.

Trata seqüelas de meningites, encefalites, doenças 
reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, 
empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, 
mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de 
reeducação muscular para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e 

Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, 
realizando testes musculares e funcionais; Faz pesquisas de reflexos, provas de 
esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade 
funcional dos órgãos afetados; Planeja e executa tratamentos de afecções 
reumáticas, seqüelas de acidentes vascularcerebral e outros; Ensina exercícios 
físicos de preparação e condicionamento pré e pósparto, fazendo demonstrações e 
orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto; Presta atendimento à 
pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, visando a 
movimentação ativa e independente com o uso das próteses; Faz relaxamento, 
exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando

ematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e 
estimular  a sociabilidade; Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica; Controla 
o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 
utilizados, para elaborar boletins estatísticos; Supervisiona e avalia atividades dos 
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em que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
urança recomendados; Exerce outras atividades, compatíveis com sua 

formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 

Competência para promover/efetuar os lançamentos de créditos tributários e não 
tributários em especial aqueles inerentes ao Imposto Territorial Rural – ITR, e o 
respectivo convênio, efetuar lançamento do crédito tributário, elaborar planos de 

se pela legislação 
racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; 

Controlar e avaliar os planos de fiscalização, acompanhando sua execução e 
analisando os resultados obtidos; Executar as tarefas de fiscalização de tributos do 

cimentos industriais, comerciais, de prestação 
de serviços e demais entidades; Acompanhar a emissão de notas e arrecadação 
através de notas informativas; Fiscalizar sorteios, concursos, consórcios, venda e 

de captação de poupança, 
procedendo as necessárias verificações e sindicâncias, para defender a economia 

se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando 
as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a 
legislação e proporcionar instituições especializadas; No exercício do cargo, 

se de materiais impressos e sistemas informatizados, como computadores, 
tablets e demais instrumentos necessários para o desenvolvimento dos serviços. 

Trata seqüelas de meningites, encefalites, doenças 
cerebrais e outros, 

empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, 
pia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de 

reeducação muscular para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e 

Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, 
realizando testes musculares e funcionais; Faz pesquisas de reflexos, provas de 
esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade 

ja e executa tratamentos de afecções 
reumáticas, seqüelas de acidentes vascularcerebral e outros; Ensina exercícios 
físicos de preparação e condicionamento pré e pósparto, fazendo demonstrações e 

Presta atendimento à 
pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, visando a 
movimentação ativa e independente com o uso das próteses; Faz relaxamento, 
exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os 

ematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e 
estimular  a sociabilidade; Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica; Controla 
o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 

letins estatísticos; Supervisiona e avalia atividades dos 
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auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a execução 
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Assessora 
autoridades superiores em assuntos 
documentos e pareceres; Colabora com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 
 
GARI 
Sumário da Função:executar tarefas manuais 
rotina e predominantemente de esforço físico.
Descrição do Cargo:atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
definidas, montando e desmontando andaimes, 
geral; efetuar serviços de capina; varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos 
das ruas e de prédios próprios municipais, proceder à lavagem de maquinas e 
veículos de qualquer natureza; limpar praças e oficinas, depósitos de lixo e detritos 
orgânicos, inclusive em s
operar nos caminhões de coleta de lixo a domicilio, com a coleta de Lixo e demais 
detritos residenciais; cuidar de recipientes de lixo, e terrenos baldios; alimentar 
animais sob supervisão; manusear e se
para reciclagem; auxiliar no trabalho de revolvedor de leivas, recolhimento de 
animais soltos na via pública e remoção de animais mortos na via pública; zelar 
pela conservação do material de trabalho; executar taref
pelo superior hierárquico
 
MÉDICO 
Sumário da Função:Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e 
diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar 
exames médicos, avaliando o estado geral em que o 
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou 
solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população.
Descrição do Cargo:Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, 
auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisa e interpreta 
resultados de exames diversos, tais como de
informar ou confirmar diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando a dosagem 
e respectiva via de administração dos mesmos Presta orientações aos pacientes 
sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; A
fichas específicas ou informatizada o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios 
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada  a cada caso; Atende 
determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 
próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
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os na execução das tarefas, para possibilitar a execução 
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Assessora 
autoridades superiores em assuntos de fisioterapia preparando informes, 
documentos e pareceres; Colabora com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 

executar tarefas manuais de caráter simples limitando a uma 
rotina e predominantemente de esforço físico. 

atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
definidas, montando e desmontando andaimes, carregar e descarregar veículos em 

serviços de capina; varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos 
das ruas e de prédios próprios municipais, proceder à lavagem de maquinas e 
veículos de qualquer natureza; limpar praças e oficinas, depósitos de lixo e detritos 
orgânicos, inclusive em sanitários públicos e em prédios próprios municipais; 
operar nos caminhões de coleta de lixo a domicilio, com a coleta de Lixo e demais 
detritos residenciais; cuidar de recipientes de lixo, e terrenos baldios; alimentar 
animais sob supervisão; manusear e selecionar componentes de resíduos sólidos 
para reciclagem; auxiliar no trabalho de revolvedor de leivas, recolhimento de 
animais soltos na via pública e remoção de animais mortos na via pública; zelar 
pela conservação do material de trabalho; executar tarefas afins, determinadas 
pelo superior hierárquico. 

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e 
diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar 
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e 
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou 
solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população.

Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, 
alpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 

diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisa e interpreta 
resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para 
informar ou confirmar diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando a dosagem 
e respectiva via de administração dos mesmos Presta orientações aos pacientes 
sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anota e registra em 
fichas específicas ou informatizada o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios 
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada  a cada caso; Atende 

nações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 

dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
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os na execução das tarefas, para possibilitar a execução 
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Assessora 

de fisioterapia preparando informes, 
documentos e pareceres; Colabora com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 

de caráter simples limitando a uma 

atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades 
carregar e descarregar veículos em 

serviços de capina; varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos 
das ruas e de prédios próprios municipais, proceder à lavagem de maquinas e 
veículos de qualquer natureza; limpar praças e oficinas, depósitos de lixo e detritos 

anitários públicos e em prédios próprios municipais; 
operar nos caminhões de coleta de lixo a domicilio, com a coleta de Lixo e demais 
detritos residenciais; cuidar de recipientes de lixo, e terrenos baldios; alimentar 

lecionar componentes de resíduos sólidos 
para reciclagem; auxiliar no trabalho de revolvedor de leivas, recolhimento de 
animais soltos na via pública e remoção de animais mortos na via pública; zelar 

as afins, determinadas 

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e 
diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar 

paciente se encontra e 
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou 
solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população. 

Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, 
alpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 

diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisa e interpreta 

laboratório, Raio X e outros para 
informar ou confirmar diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando a dosagem 
e respectiva via de administração dos mesmos Presta orientações aos pacientes 

nota e registra em 
fichas específicas ou informatizada o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios 
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada  a cada caso; Atende 

nações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 

dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
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reduzir a morbidade e  mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e doenças de natureza não
vacinação, orientando a seleção da p
prevenir moléstias transmissíveis; Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação de 
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros;
organização do local de  trabalho; Efetua outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato bem como atender o manual de boas 
praticas do CRM e órgãos de classe e as Portarias normativas do Ministério da 
Saúde. 
 
 
MOTORISTA 
Sumário da Função: Dirige veículos pesados como caminhões, ônibus ou carretas, 
manipulando os comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo no trajeto 
indicado, segundo as regras de trânsito, para transportar cargas.
Descrição do Cargo: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do Carter, testando freios e parte elétrica para certificar
se de suas condições de funcionamento; examina as ordens de serviço, verificando 
a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e 
descarga, para dar cumprimento à promoção estabelecida; liga o motor do veículo 
girando a chave de ignição para aquecê
o caminhão, manipulando os comandos e 
sinalização, para conduzí-
de carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes, 
para apresentá-la às autoridades competentes quando sol
fiscalização; controla a carga e descarga do material transportável, comparando
aos documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no 
veículo, para evitar acidentes e atender corretamente o usuário; zela pela 
manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado; recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, conduzindo
à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. 
Desempenhar outras atividades
 
 
ODONTÓLOGO 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, 
restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, 
odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto
• Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada. 
• Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas 
individuais dos pacientes e elaborando relatórios estatísticos. 
• Planejar, executar, supervisionar
dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná 

Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882 – Telefone 0XX-44-3654-1235 – Fax 0XX

e-mail –  pmbrasul@hotmail.com 

reduzir a morbidade e  mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; Participa de programas de 
vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada,  para 
prevenir moléstias transmissíveis; Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação de 
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colabora na limpeza e 
organização do local de  trabalho; Efetua outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato bem como atender o manual de boas 
praticas do CRM e órgãos de classe e as Portarias normativas do Ministério da 

Dirige veículos pesados como caminhões, ônibus ou carretas, 
manipulando os comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo no trajeto 
indicado, segundo as regras de trânsito, para transportar cargas. 

Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do Carter, testando freios e parte elétrica para certificar
se de suas condições de funcionamento; examina as ordens de serviço, verificando 

epósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e 
descarga, para dar cumprimento à promoção estabelecida; liga o motor do veículo 
girando a chave de ignição para aquecê-lo e possibilitar sua movimentação; dirige 
o caminhão, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e de 

-lo aos locais de carga e descarga; zela pela documentação 
de carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes, 

la às autoridades competentes quando solicitada, nos postos de 
fiscalização; controla a carga e descarga do material transportável, comparando
aos documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no 
veículo, para evitar acidentes e atender corretamente o usuário; zela pela 

anutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado; recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, conduzindo
à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, 
restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, 
odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-sanitár

Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada. 
Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas 

individuais dos pacientes e elaborando relatórios estatísticos.  
Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educacionais de profilaxia 

dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos.  
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reduzir a morbidade e  mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais; Participa de programas de 

opulação e o tipo e vacina a ser aplicada,  para 
prevenir moléstias transmissíveis; Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação de 

Colabora na limpeza e 
organização do local de  trabalho; Efetua outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato bem como atender o manual de boas 
praticas do CRM e órgãos de classe e as Portarias normativas do Ministério da 

Dirige veículos pesados como caminhões, ônibus ou carretas, 
manipulando os comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo no trajeto 

Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-
se de suas condições de funcionamento; examina as ordens de serviço, verificando 

epósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e 
descarga, para dar cumprimento à promoção estabelecida; liga o motor do veículo 

lo e possibilitar sua movimentação; dirige 
observando o fluxo de trânsito e de 

lo aos locais de carga e descarga; zela pela documentação 
de carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes, 

icitada, nos postos de 
fiscalização; controla a carga e descarga do material transportável, comparando-os 
aos documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no 
veículo, para evitar acidentes e atender corretamente o usuário; zela pela 

anutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado; recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, conduzindo-o 
à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, 
restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, 

sanitária.  
Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada.  
Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas 

e avaliar programas educacionais de profilaxia 
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• Realizar perícia odontolegal e odontoadministrativa, examinando a cavidade 
bucal e os dentes, para fornecer atestados, licenças, laudos e outras inform
Programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos. 
• Executar serviços de radiologia dentária. 
• Executar outras atividades correlatas. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINA
Sumário da Função: Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que 
servem para escavar, nivelar, aplainar ou compactar a terra e materiais similares. 
Descrição do Cargo:Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, 
acionando os comandos necessários para escavar e 
cascalho e materiais similares; Opera máquinas de abrir canais de drenagem, 
acionando os comandos necessários; Opera máquinas providas de lâminas para 
nivelar solos, acionando os comandos  para executar obras na construção civi
estradas e pistas; Opera máquinas providas de rolos compressores, acionando 
comandos para compactar e aplainar os materiais utilizados nas construções nas 
estradas; Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; 
Informa defeitos ou reparo
específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção; Executa a 
limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; Faz a recuperação,  conservação 
e readequação de estradas; Retira entulhos e te
conservação da cidade; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato em área Rural e Urbana.   
 
 
PEDREIRO 
Sumário da Função: Reali
similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou 
reparar prédios e obras similares. 
Descrição do Cargo:Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar 
muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas ruas e meios fios; 
Reveste as paredes, mur
gesso ou material similar; Verifica as características da obra examinando a planta, 
estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; Mistura as quantidades 
adequadas de cimento, areia e água para 
assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói alicerces, muros e 
demais construções  similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou 
seguindo o desenho e forma indicadas e unindo
Reboca as estruturas construídas, atentando  para o prumo e o nivelamento das 
mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de 
águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras; Realiza trabalhos de 
manutenção corretiva de prédios, calçadas e  estruturas semelhantes, reparando 
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Realizar perícia odontolegal e odontoadministrativa, examinando a cavidade 
bucal e os dentes, para fornecer atestados, licenças, laudos e outras inform
Programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos.  

Executar serviços de radiologia dentária.  
Executar outras atividades correlatas.  

OPERADOR DE MÁQUINA 
Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que 

servem para escavar, nivelar, aplainar ou compactar a terra e materiais similares. 
Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, 

acionando os comandos necessários para escavar e mover terras, pedras, areia, 
cascalho e materiais similares; Opera máquinas de abrir canais de drenagem, 
acionando os comandos necessários; Opera máquinas providas de lâminas para 
nivelar solos, acionando os comandos  para executar obras na construção civi
estradas e pistas; Opera máquinas providas de rolos compressores, acionando 
comandos para compactar e aplainar os materiais utilizados nas construções nas 
estradas; Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; 
Informa defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha 
específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção; Executa a 
limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; Faz a recuperação,  conservação 
e readequação de estradas; Retira entulhos e terra, zelando pela limpeza e 
conservação da cidade; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato em área Rural e Urbana.    

Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais 
se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando 

processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou 
reparar prédios e obras similares.  

Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar 
muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas ruas e meios fios; 
Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, 
gesso ou material similar; Verifica as características da obra examinando a planta, 
estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; Mistura as quantidades 
adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa  a ser empregada no 
assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói alicerces, muros e 
demais construções  similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou 
seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa; 
Reboca as estruturas construídas, atentando  para o prumo e o nivelamento das 
mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de 
águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras; Realiza trabalhos de 

ão corretiva de prédios, calçadas e  estruturas semelhantes, reparando 
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Realizar perícia odontolegal e odontoadministrativa, examinando a cavidade 
bucal e os dentes, para fornecer atestados, licenças, laudos e outras informações. • 

Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que 
servem para escavar, nivelar, aplainar ou compactar a terra e materiais similares.  

Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, 
mover terras, pedras, areia, 

cascalho e materiais similares; Opera máquinas de abrir canais de drenagem, 
acionando os comandos necessários; Opera máquinas providas de lâminas para 
nivelar solos, acionando os comandos  para executar obras na construção civil, 
estradas e pistas; Opera máquinas providas de rolos compressores, acionando 
comandos para compactar e aplainar os materiais utilizados nas construções nas 
estradas; Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; 

s a serem feitos na máquina, preenchendo ficha 
específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção; Executa a 
limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; Faz a recuperação,  conservação 

rra, zelando pela limpeza e 
conservação da cidade; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

za trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais 
se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando 

processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou 

Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar 
muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas ruas e meios fios; 

os e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, 
gesso ou material similar; Verifica as características da obra examinando a planta, 
estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; Mistura as quantidades 

obter argamassa  a ser empregada no 
assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói alicerces, muros e 
demais construções  similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou 

amassa;  
Reboca as estruturas construídas, atentando  para o prumo e o nivelamento das 
mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de 
águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras; Realiza trabalhos de 

ão corretiva de prédios, calçadas e  estruturas semelhantes, reparando 
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paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Colabora 
com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras 
atividades correlatas ao ca
 
 
PROCURADOR 
I – Representar e defender o Município administrativamente ou em juízo, ativa e 
passivamente, em todas e quaisquer ações em que figure como parte ou 
interessado; 
II – Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais 
créditos do Município; 
III – Elaborar informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder 
Executivo em mandados de segurança ou mandados de injunção;
IV – Emitir parecer sobr
Município tenha interesse;
V – Apreciar, previamente, minutas de editais licitatórios, contratos, convênios, 
acordos e demais atos relativos à obrigações assumidas pelos órgãos da 
administração direta; 
VI – Apreciar, previamente, todo e qualquer ato que implique alienação do 
patrimônio municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso;
VII – Subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar outras 
funções correlatas. 
 
 
PSICÓLOGO 
Sumário da Função: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de 
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como 
testes para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou 
motoras e outros métodos de verifi
treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos.
Descrição do Cargo: Procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação 
experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e 
de outra natureza , para obter elementos relevantes ao estudo dos processos de 
crescimento, inteligência, aprendizagem, p
comportamento humano e animal; analisa a influência dos fatores hereditários, 
ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o 
paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, e
psicodiagnóstico e outros métodos de verificação, para orientar
e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidades; 
promove a correção de distúrbios emocionais e de personalidades; promove a 
correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e 
prática dos métodos psicológi
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, 
possíveis desajustamentos ao meio social, ou de trabalho ou outros problemas de 
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paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Colabora 
com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.    

Representar e defender o Município administrativamente ou em juízo, ativa e 
passivamente, em todas e quaisquer ações em que figure como parte ou 

Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais 

Elaborar informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder 
Executivo em mandados de segurança ou mandados de injunção; 

Emitir parecer sobre matérias relacionadas à processo judicial em que o 
Município tenha interesse; 

Apreciar, previamente, minutas de editais licitatórios, contratos, convênios, 
acordos e demais atos relativos à obrigações assumidas pelos órgãos da 

Apreciar, previamente, todo e qualquer ato que implique alienação do 
patrimônio municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso;

Subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar outras 

Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de 
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como 
testes para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou 
motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e 
treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos.

Procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação 
experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e 
de outra natureza , para obter elementos relevantes ao estudo dos processos de 
crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidades e outros aspectos do  
comportamento humano e animal; analisa a influência dos fatores hereditários, 
ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o 
paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, e
psicodiagnóstico e outros métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico 
e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidades; 
promove a correção de distúrbios emocionais e de personalidades; promove a 

distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e 
prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, 
possíveis desajustamentos ao meio social, ou de trabalho ou outros problemas de 
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paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Colabora 
com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras 

rgo e/ou determinadas pelo superior imediato.     

Representar e defender o Município administrativamente ou em juízo, ativa e 
passivamente, em todas e quaisquer ações em que figure como parte ou 

Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais 

Elaborar informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder 

e matérias relacionadas à processo judicial em que o 

Apreciar, previamente, minutas de editais licitatórios, contratos, convênios, 
acordos e demais atos relativos à obrigações assumidas pelos órgãos da 

Apreciar, previamente, todo e qualquer ato que implique alienação do 
patrimônio municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso; 

Subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar outras 

Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de 
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como 
testes para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou 

cação, para possibilitar a orientação, seleção e 
treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos. 

Procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação 
experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e 
de outra natureza , para obter elementos relevantes ao estudo dos processos de 

ersonalidades e outros aspectos do  
comportamento humano e animal; analisa a influência dos fatores hereditários, 
ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o 
paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando 

se no diagnóstico 
e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidades; 
promove a correção de distúrbios emocionais e de personalidades; promove a 

distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e 

cos, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, 
possíveis desajustamentos ao meio social, ou de trabalho ou outros problemas de 
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ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; p
análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções típicas de 
cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de 
personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um 
processo de seleção e orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, 
seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a 
orientação profissional, promovendo entrevistas e elaborando e aplicando testes, 
provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos 
serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no 
campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos 
métodos de ensino e treinamento, a fim de contr
currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de 
características especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito de 
pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e
para fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios indispensáveis ao 
diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; diagnosticam a existência 
de  possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais 
mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento 
ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas.
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Descrição sintética do Cargo
• Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes 
da Instituição, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela 
desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de 
biossegurança. 
Descrição analítica na Área de Atuação
• Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 

clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de 
ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição.

• 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
realização dos mesmos.

• Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de 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.
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ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; participar na elaboração de 
análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções típicas de 
cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de 
personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um 

ocesso de seleção e orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, 
seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a 
orientação profissional, promovendo entrevistas e elaborando e aplicando testes, 

ficações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos 
serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no 
campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos 
métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento de 
currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de 
características especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito de 
pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e
para fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios indispensáveis ao 
diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; diagnosticam a existência 
de  possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais 

ias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento 
ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Descrição sintética do Cargo: 

Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes 
da Instituição, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela 
desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de 

ição analítica na Área de Atuação: 
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 
clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de 
ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição. 

na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, 
em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção 

Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de 
realização dos mesmos. 
Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, 

Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas 
efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. 

clientes, prestando informações relativas a higiene, 
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento 

Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição 
médica e de enfermagem. 
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articipar na elaboração de 
análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções típicas de 
cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de 
personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um 

ocesso de seleção e orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, 
seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a 
orientação profissional, promovendo entrevistas e elaborando e aplicando testes, 

ficações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos 
serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no 
campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos 

ibuir para o estabelecimento de 
currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de 
características especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito de 
pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, 
para fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios indispensáveis ao 
diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; diagnosticam a existência 
de  possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais 

ias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento 

Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes 
da Instituição, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela 
desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de 

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 
clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de 

na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, 
em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção 

os sobre as condições de 

Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, 

Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas 

clientes, prestando informações relativas a higiene, 
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento 

Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição 
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• 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 trans
• Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência.
• Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 

necessários para a realização de relatórios e controle estatístico.
• Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando

conforme o   necessário.
• Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as 

normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à 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, esterili

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 domicílio.
• Auxiliar na preparação do corpo após o óbito.
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando

programas de informática.
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função. 
•Executar outras atividades correlatas ou determinadas.
 
 
VIGIA 
Sumário da Função:Exercer vigilância em logradouros públicos e prédios 
próprios municipais. 
Descrição do Cargo:Exercer vigilância em locais previamente determinados; 
realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes 
a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob 
sua guarda, etc. Controlar a ent
acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de 
ingresso. Verificar se as portas e janelas, e demais vias de acesso, estão 
devidamente fechadas quando do encerramento do expe
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, 
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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 se fizerem 
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. 

tar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando
conforme o   necessário. 
Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as 
normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde 

rolar 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 

coleta no lactário ou no domicílio. 
Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. 

utras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

Executar outras atividades correlatas ou determinadas. 

Exercer vigilância em logradouros públicos e prédios 

Exercer vigilância em locais previamente determinados; 
realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes 
a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob 
sua guarda, etc. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 
acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de 
ingresso. Verificar se as portas e janelas, e demais vias de acesso, estão 
devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investigar 
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, 
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administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob 

porte de clientes de maneira segura. 

Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 
 

tar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as 

Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as 
normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde 

rolar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. 
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

zação de materiais e 

Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão 

Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem 

se de equipamentos e 

utras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

Exercer vigilância em logradouros públicos e prédios 

Exercer vigilância em locais previamente determinados; 
realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes 
a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob 

rada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 
acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de 
ingresso. Verificar se as portas e janelas, e demais vias de acesso, estão 

diente. Investigar 
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, 
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quando necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins e que sejam 
determinadas por seus superiores.
 
 
 

ANEXO II 

SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paron
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência
lógica, argumentos válidos.
 
CONHECIMENTOS GERAIS
História do Município de 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do
histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro.
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da 
Assistência Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e 
repasse fundo a fundo. Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política 
pública. Constituição Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. 
Conselho municipal de Assistência Social e o controle social. Estatuto do Idoso. 
Política Nacional Para Integração da P
criança e do adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, 
programas e projetos. Interdisciplinaridade. Código de Ética do Assistente Social. 
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io, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins e que sejam 
determinadas por seus superiores. 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 

inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência
lógica, argumentos válidos. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município de Brasilândia do Sul e do Estado do Paraná
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da 
Assistência Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e 

. Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política 
pública. Constituição Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. 
Conselho municipal de Assistência Social e o controle social. Estatuto do Idoso. 
Política Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Estatuto da 
criança e do adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, 
programas e projetos. Interdisciplinaridade. Código de Ética do Assistente Social. 
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io, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins e que sejam 

Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 

inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 

de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 

ímia. Tipologia textual. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 

Paraná. Noções gerais 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 

conhecimento juntamente com suas vinculações 
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 

atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 

Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da 
Assistência Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e 

. Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política 
pública. Constituição Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. 
Conselho municipal de Assistência Social e o controle social. Estatuto do Idoso. 

essoa Portadora de Deficiência. Estatuto da 
criança e do adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, 
programas e projetos. Interdisciplinaridade. Código de Ética do Assistente Social. 
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Lei Orgânica do SUS – Sistema Único de Saúde. Seguri
Públicas. 
 
CONTADOR 
Contabilidade Geral: Conceito, princípios contábeis; Contas: conceito, função, 
funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; Plano de Contas: 
conceito, finalidades, características, planifica
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na 
escrituração contábil; Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, 
fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos co
Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração 
do Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, 
lançamentos de ajustes; Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de 
equivalência patrimonial; Demonstrações contábeis estabelecidas de acordo com a 
Lei n.° 6.404/76 e suas alterações; formas de elaboração; estrutura e processos de 
avaliação; balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; notas 
explicativas; DVA - Demonstrações do Valor Adicionado; DFCx 
Fluxo de Caixa. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Contabilidade 
Pública: Conceito, campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes 
contábeis; Orçamento Público: Receita e 
planejamento e orçamento 
de Orçamentos Anuais e execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos 
adicionais; Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Financ
Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais; Patrimônio Público: 
Conceito, Composição, aspecto quantitativo e qualitativo, Variações Patrimoniais, 
Inventário. Repercussão da movimentação da receita e despesas sobre o 
patrimônio. Avaliação e inventário. Mensuração de Ativos e Passivos. Tratamento 
Contábil aplicável aos impostos e contribuições. Ativo Imobilizado. Ativo 
Intangível. Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização 
e Exaustão. Provisões, Passivos Contingentes e
Adicionais: Conceito, classificação, requisitos para a abertura de créditos, vigência; 
Regime de Adiantamento: Conceito, características, finalidade, concessão e 
controle; Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elemen
constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida Ativa. Precatórios: 
contabilização e aspectos relevantes. De
de Custos; Prestação de Contas: Funções do Tribunal de Contas e dever do 
administrador público de prestar contas. Relatórios de gestão; Portarias STN n.° 
840/2016 e STN/SOF 02/2016; Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 
n.° 8.666/93 e suas alterações. Licitação Pública: Conceito, Princípios, Editais, 
Modalidades, Prazos e Dispensa e 
Alterações, Inexecução ou Rescisão, Pregão, Sistema de Registro de Preços; 
Controle Interno e Externo e as Contas Governamentais: Controle Interno, Controle 
Externo, Tomada de Contas e Prestação de Contas; Lei n.° 6.
alterações; Perícia: fundamentos de perícia, plano de trabalho, laudos de perícias 
contábeis, normas brasileiras sobre perícia e fraudes em contabilidade; Ética 
Profissional; Legislação Profissional (Lei Complementar n.° 101/2000 e alterações
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Sistema Único de Saúde. Seguridade Social. Políticas Sociais 

Contabilidade Geral: Conceito, princípios contábeis; Contas: conceito, função, 
funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; Plano de Contas: 
conceito, finalidades, características, planificação contábil; Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na 
escrituração contábil; Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, 
fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos co
Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração 
do Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, 
lançamentos de ajustes; Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de 

quivalência patrimonial; Demonstrações contábeis estabelecidas de acordo com a 
Lei n.° 6.404/76 e suas alterações; formas de elaboração; estrutura e processos de 
avaliação; balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; notas 

Demonstrações do Valor Adicionado; DFCx - Demonstração do 
Fluxo de Caixa. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Contabilidade 
Pública: Conceito, campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes 
contábeis; Orçamento Público: Receita e Despesa Orçamentária, processo de 
planejamento e orçamento - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
de Orçamentos Anuais e execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos 
adicionais; Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Financ
Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais; Patrimônio Público: 
Conceito, Composição, aspecto quantitativo e qualitativo, Variações Patrimoniais, 
Inventário. Repercussão da movimentação da receita e despesas sobre o 

inventário. Mensuração de Ativos e Passivos. Tratamento 
Contábil aplicável aos impostos e contribuições. Ativo Imobilizado. Ativo 
Intangível. Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização 
e Exaustão. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; Créditos 
Adicionais: Conceito, classificação, requisitos para a abertura de créditos, vigência; 
Regime de Adiantamento: Conceito, características, finalidade, concessão e 
controle; Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elemen
constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida Ativa. Precatórios: 
contabilização e aspectos relevantes. Despesas de Exercícios Anteriores
de Custos; Prestação de Contas: Funções do Tribunal de Contas e dever do 

co de prestar contas. Relatórios de gestão; Portarias STN n.° 
840/2016 e STN/SOF 02/2016; Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 
n.° 8.666/93 e suas alterações. Licitação Pública: Conceito, Princípios, Editais, 
Modalidades, Prazos e Dispensa e Inexigibilidade, Contratos, Publicação, 
Alterações, Inexecução ou Rescisão, Pregão, Sistema de Registro de Preços; 
Controle Interno e Externo e as Contas Governamentais: Controle Interno, Controle 
Externo, Tomada de Contas e Prestação de Contas; Lei n.° 6.404/76 e suas 
alterações; Perícia: fundamentos de perícia, plano de trabalho, laudos de perícias 
contábeis, normas brasileiras sobre perícia e fraudes em contabilidade; Ética 
Profissional; Legislação Profissional (Lei Complementar n.° 101/2000 e alterações
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dade Social. Políticas Sociais 

Contabilidade Geral: Conceito, princípios contábeis; Contas: conceito, função, 
funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; Plano de Contas: 

ção contábil; Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na 
escrituração contábil; Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, 
fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos contábeis; 
Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração 
do Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, 
lançamentos de ajustes; Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de 

quivalência patrimonial; Demonstrações contábeis estabelecidas de acordo com a 
Lei n.° 6.404/76 e suas alterações; formas de elaboração; estrutura e processos de 
avaliação; balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; notas 

Demonstração do 
Fluxo de Caixa. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Contabilidade 
Pública: Conceito, campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes 

Despesa Orçamentária, processo de 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 

de Orçamentos Anuais e execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos 
adicionais; Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais; Patrimônio Público: 
Conceito, Composição, aspecto quantitativo e qualitativo, Variações Patrimoniais, 
Inventário. Repercussão da movimentação da receita e despesas sobre o 

inventário. Mensuração de Ativos e Passivos. Tratamento 
Contábil aplicável aos impostos e contribuições. Ativo Imobilizado. Ativo 
Intangível. Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização 

Ativos Contingentes; Créditos 
Adicionais: Conceito, classificação, requisitos para a abertura de créditos, vigência; 
Regime de Adiantamento: Conceito, características, finalidade, concessão e 
controle; Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elementos 
constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida Ativa. Precatórios: 

spesas de Exercícios Anteriores. Sistema 
de Custos; Prestação de Contas: Funções do Tribunal de Contas e dever do 

co de prestar contas. Relatórios de gestão; Portarias STN n.° 
840/2016 e STN/SOF 02/2016; Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 
n.° 8.666/93 e suas alterações. Licitação Pública: Conceito, Princípios, Editais, 

Inexigibilidade, Contratos, Publicação, 
Alterações, Inexecução ou Rescisão, Pregão, Sistema de Registro de Preços; 
Controle Interno e Externo e as Contas Governamentais: Controle Interno, Controle 

404/76 e suas 
alterações; Perícia: fundamentos de perícia, plano de trabalho, laudos de perícias 
contábeis, normas brasileiras sobre perícia e fraudes em contabilidade; Ética 
Profissional; Legislação Profissional (Lei Complementar n.° 101/2000 e alterações; 
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Lei n.° 8.666/93 e alterações; Lei n.° 8.883/94; Lei n.° 10.520/02 e alterações; Lei 
n.° 6.404/76 e suas alterações; Lei n.° 4.320/64 e alterações; Ministério de 
Orçamento e Gestão – Portaria no 42 de 14/04/1999 
Interministerial n.° 163 atualizada de 04/05/2001). Manual de Demonstrativos 
Fiscais (7.ed.). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7.ed.). Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público (ATP/Fev.2016). 
 
ENFERMEIRO  
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. 
Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem 
na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e 
evolução da Enfermagem. Aspecto
ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico
Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos 
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointe
endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas 
doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de 
Material; Enfermagem Materno
à saúde materno–infantil e pediatria: pré
neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde 
da Criança e do Adolescente
na Assistência à Criança no aspecto p
imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH.
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Resolução RDC nº. 50/2002 
Móveis E Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias 
Empregadas. Perícias Em Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: 
Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E Hidrossanitárias 
De Plantas. Documentos Descritivos:
Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De 
Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições 
Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: 
Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra 
De Gantt, Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico
Materiais De Construção -
Argamassa: Dosagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado No Local 
Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré
Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. 
Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para Revestimen
Vidros. Tintas e Vernizes. Execução Da Obra 
Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De 
Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento De Materiais, Equipamentos E 
Ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em Concreto 
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Lei n.° 8.666/93 e alterações; Lei n.° 8.883/94; Lei n.° 10.520/02 e alterações; Lei 
n.° 6.404/76 e suas alterações; Lei n.° 4.320/64 e alterações; Ministério de 

Portaria no 42 de 14/04/1999 – DOU 15/04/1999; Portaria 
l n.° 163 atualizada de 04/05/2001). Manual de Demonstrativos 

Fiscais (7.ed.). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7.ed.). Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. 
Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem 
na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e 
evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O 
ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico
Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos 
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointe
endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas 
doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de 
Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem 

fantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período 
neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde 
da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem 
na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por 
imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH. 

Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens 
Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias 

Empregadas. Perícias Em Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: 
Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E Hidrossanitárias 
De Plantas. Documentos Descritivos: Discriminações Técnicas, Cadernos De 
Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De 

Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições 
Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: 
Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico 
De Gantt, Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico

- Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. 
sagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado No Local 

Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-Moldadas - 
Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. 
Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para Revestimento De Pisos E Paredes. 
Vidros. Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. Locação Da Obra. 
Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De 
Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento De Materiais, Equipamentos E 

tas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em Concreto 
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Lei n.° 8.666/93 e alterações; Lei n.° 8.883/94; Lei n.° 10.520/02 e alterações; Lei 
n.° 6.404/76 e suas alterações; Lei n.° 4.320/64 e alterações; Ministério de 

DOU 15/04/1999; Portaria 
l n.° 163 atualizada de 04/05/2001). Manual de Demonstrativos 

Fiscais (7.ed.). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7.ed.). Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. 
Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem 
na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e 

s legais e éticos de exercício da Enfermagem. O 
ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico–
Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos 
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, 
endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas 
doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de 

Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem 
natal, parto e puerpério e período 

neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde 
Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem 

reventivo e curativo: Doenças preveníveis por 
imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 

Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens 
Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias 

Empregadas. Perícias Em Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: 
Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação 

Discriminações Técnicas, Cadernos De 
Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De 

Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições 
Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos 

Programação Temporal: Gráfico 
De Gantt, Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. 

Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. 
sagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado No Local - 

 Componentes 
Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. 

to De Pisos E Paredes. 
Sondagens. Locação Da Obra. 

Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De 
Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento De Materiais, Equipamentos E 

tas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em Concreto 
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Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e 
Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras 
Cronograma Físico-Financeiro. Controle D
Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações 
Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto 
Ambiental De Projetos Contratos 
Índices De Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, 
Lei de Zoneamento e Código de Posturas do Município de 
Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo.
 
FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia Respiratória; 
deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade 
e Prática; Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente
tratamento precoce do nascimento até o 18º mês; 
Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia 
Cardiopulmonar; Tratado de Me
Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral
Aspectos práticos; Fisioterapia Neurológica.
 
MÉDICO 
Sistema Único de Saúde 
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 
relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 
Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 
promoção, prevenção e recu
saúde. Implementação do sistema de referência e contra
notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente 
Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumato
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 
Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política 
de saúde mental – Reforma Psiquiátrica.
 
ODONTÓLOGO 
Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização 
dos Serviços de Saúde no Brasil 
características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária. PSF 
atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano
anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, 
exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, 
sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do 
complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento 
restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, 
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Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e 
Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras - Acompanhamento De 

Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. Medições De 
Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações - Estruturas Em Concreto 
Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto 
Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos Administrativos. 
Índices De Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, 
Lei de Zoneamento e Código de Posturas do Município de Brasilândia do Sul
Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 

atória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; 
deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade 

Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente-
tratamento precoce do nascimento até o 18º mês; Fisioterapia na Ortopedia e na 
Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia 
Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen; 
Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral

Fisioterapia Neurológica. 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 
nça, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 

relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 
Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em 
saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças de 
notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente 
Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 
Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política 

Reforma Psiquiátrica. 

Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização 
dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e 
características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e 
atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: 
anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, 
exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, 
sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do 

pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento 
restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, 
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Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e 
Acompanhamento De 

a Execução De Serviços. Medições De 
Estruturas Em Concreto 

Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto 
os Administrativos. 

Índices De Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, 
Brasilândia do Sul. 

Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A 
deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria 

- diagnóstico e 
Fisioterapia na Ortopedia e na 

Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia 
dicina Física e Reabilitação de Krusen; 

Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral- 

SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 
nça, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 

relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 
Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 

peração da saúde. Planejamento e programação em 
referência. Doenças de 

notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente 
logia. Aparelho 

respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 
Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política 

Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização 

ção, princípios, diretrizes, estrutura e 
características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância 

Programa Saúde Família (objetivos, funções e 
de tratamento: 

anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, 
exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, 
sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do 

pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento 
restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, 
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uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de 
cárie, prevenção, tratame
cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: 
gengivite e periodontite 
Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em 
saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), 
materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas 
Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na 
dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 
Atendimento de pacientes com necessida
em Odontologia: analgésicos, anti
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra
anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, d
 
PROCURADOR 
Direito Constitucional. Constituição. Conceito. Classificação. Normas 
Constitucionais. Aplicabilidade e Eficácia. Disposições Constitucionais Transitórias. 
Supremacia da Constituição. Constitucionalização, desconstitucionalização, 
recepção e repristinação.
Constituinte Originário e Derivado. Reforma e Revisão Constitucional. Poder 
Constituinte Decorrente. Controle da Constitucionalidade. Sistema Brasileiro 
Evolução. Normas Constitucionais Inconstitucionai
Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Controle de constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais: 
Individuais e Coletivos. Princípio da Legalidade. Princípio da Isonomia. Regime 
Constitucional da Propriedade: Desapropriação. Habeas Corpus. Mandado de 
Segurança. Mandado de Injunção. Habeas Data. Ação Popular. Ação Civil Pública. 
Direitos Sociais e sua efet
Características. Integrantes da federação: bens e sistemas de repartição de 
competência. Município: autonomia e competências. Organização dos Poderes do 
Estado: Mecanismo de Freios e Contrapesos. Pode
Atribuições. Processo Legislativo. Iniciativa. Comissões Parlamentares. Imunidades 
e Incompatibilidade Parlamentares. Orçamento e Fiscalização Orçamentária e 
Financeira. Tributação e Orçamento. Impostos dos Municípios. Repartiç
Receitas Tributárias. Finanças Públicas. Orçamentos. Princípios gerais da atividade 
econômica. Direito Administrativo. Administração Pública: noção e objeto. Direito 
Administrativo e seus princípios informadores. Regime jurídico
Fontes do Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta. 
Autarquias. Atos e Fatos Administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. 
Elementos e Requisitos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do 
Ato Administrativo. Perfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. 
Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Defeitos do 
Ato Administrativo. Desfazimento do Ato Administrativo. Revogação e Anulação. 
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uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de 
cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos 
cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística 
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: 
gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. 
Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em 
saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), 

ntários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas 
wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na 

dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 
Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica 
em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, 
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-
anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 

Direito Constitucional. Constituição. Conceito. Classificação. Normas 
Constitucionais. Aplicabilidade e Eficácia. Disposições Constitucionais Transitórias. 
Supremacia da Constituição. Constitucionalização, desconstitucionalização, 
recepção e repristinação. Hermenêutica e interpretação constitucional. Poder 
Constituinte Originário e Derivado. Reforma e Revisão Constitucional. Poder 
Constituinte Decorrente. Controle da Constitucionalidade. Sistema Brasileiro 
Evolução. Normas Constitucionais Inconstitucionais. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Controle de constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais: 

ividuais e Coletivos. Princípio da Legalidade. Princípio da Isonomia. Regime 
Constitucional da Propriedade: Desapropriação. Habeas Corpus. Mandado de 
Segurança. Mandado de Injunção. Habeas Data. Ação Popular. Ação Civil Pública. 
Direitos Sociais e sua efetivação. Estado Federal. Conceito. Federação Brasileira. 
Características. Integrantes da federação: bens e sistemas de repartição de 
competência. Município: autonomia e competências. Organização dos Poderes do 
Estado: Mecanismo de Freios e Contrapesos. Poder Legislativo: Organização e 
Atribuições. Processo Legislativo. Iniciativa. Comissões Parlamentares. Imunidades 
e Incompatibilidade Parlamentares. Orçamento e Fiscalização Orçamentária e 
Financeira. Tributação e Orçamento. Impostos dos Municípios. Repartiç
Receitas Tributárias. Finanças Públicas. Orçamentos. Princípios gerais da atividade 
econômica. Direito Administrativo. Administração Pública: noção e objeto. Direito 
Administrativo e seus princípios informadores. Regime jurídico-

es do Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta. 
Autarquias. Atos e Fatos Administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. 
Elementos e Requisitos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do 

rfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. 
Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Defeitos do 
Ato Administrativo. Desfazimento do Ato Administrativo. Revogação e Anulação. 
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uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de 
nto, prevalência e incidência, microrganismos 

relação dentística – 
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: 

ento não cirúrgico. 
Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em 
saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), 

ntários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas 
wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na 

dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 
des especiais. Farmacologia e terapêutica 

inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, 
-indicações dos 

Direito Constitucional. Constituição. Conceito. Classificação. Normas 
Constitucionais. Aplicabilidade e Eficácia. Disposições Constitucionais Transitórias. 
Supremacia da Constituição. Constitucionalização, desconstitucionalização, 

Hermenêutica e interpretação constitucional. Poder 
Constituinte Originário e Derivado. Reforma e Revisão Constitucional. Poder 
Constituinte Decorrente. Controle da Constitucionalidade. Sistema Brasileiro - 

s. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Controle de constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais: 

ividuais e Coletivos. Princípio da Legalidade. Princípio da Isonomia. Regime 
Constitucional da Propriedade: Desapropriação. Habeas Corpus. Mandado de 
Segurança. Mandado de Injunção. Habeas Data. Ação Popular. Ação Civil Pública. 

ivação. Estado Federal. Conceito. Federação Brasileira. 
Características. Integrantes da federação: bens e sistemas de repartição de 
competência. Município: autonomia e competências. Organização dos Poderes do 

r Legislativo: Organização e 
Atribuições. Processo Legislativo. Iniciativa. Comissões Parlamentares. Imunidades 
e Incompatibilidade Parlamentares. Orçamento e Fiscalização Orçamentária e 
Financeira. Tributação e Orçamento. Impostos dos Municípios. Repartição das 
Receitas Tributárias. Finanças Públicas. Orçamentos. Princípios gerais da atividade 
econômica. Direito Administrativo. Administração Pública: noção e objeto. Direito 

-administrativo. 
es do Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta. 

Autarquias. Atos e Fatos Administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. 
Elementos e Requisitos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do 

rfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. 
Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Defeitos do 
Ato Administrativo. Desfazimento do Ato Administrativo. Revogação e Anulação. 
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Convalidação e Confirmação. Contratos Admini
Jurídicos. As diversas espécies de Contratos Administrativos. Convênios 
Administrativos, Contratos de Gestão e Termos de Parceria. Formação dos 
Contratos Administrativos. Licitação: Conceito, Fundamentos, Modalidades e 
Procedimentos. Pregão. Licitação e Contratos nas Concessões e Permissões de 
Serviços Públicos, nas Parcerias Público
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Execução dos Contratos 
Administrativos. Serviço P
Garantias dos Administrados. Serviços Públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios. Bens Públicos. Classificação. Caracteres Jurídicos. Utilização e 
ocupação dos Bens Públicos: Permissão e Concessão
Concessão de domínio pleno. Controle da Administração Pública. Tipos e Formas 
de Controle: Controle Administrativo e Controle Legislativo. O Tribunal de Contas. 
Sistemas de Controle Jurisdicional. Sistema Brasileiro: Controle pelo Pode
Judiciário. Formas Procedimentais Específicas. Servidores públicos. Cargo, 
emprego e função pública. Regime constitucional do servidor público: ingresso na 
carreira, remuneração, direito de greve e associação sindical, acumulação de 
cargos, estabilidade, direitos e deveres. Limites às despesas com servidores na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Responsabilidade do servidor público (política, 
administrativa, civil e penal). Lei n° 514/2016 
dos Servidores da Câmara Municip
Subsídio dos agentes políticos. Processo e Procedimento Administrativo. Garantias 
Constitucionais. A Instância Administrativa. Representação e Reclamação 
Administrativa. Pedido de Reconsideração e Recursos
Prescrição Administrativa. A Lei Federal de Processo Administrativo. Lei Federal 
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Lei Orgânica do Município de 
Sul e alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Brasilandia do Sul e alterações. Lei de Improbidade Administrativa. Receita 
Pública. Despesa Pública. Transferências voluntárias. Destinação dos recursos 
públicos ao setor privado. Dívida e endividamento públicos. Gestão patrimonial. 
Transparência, controle e 
de Pequeno Valor. Responsabilidade Fiscal e Parcerias Público
Restrições Orçamentárias. Contraprestação da Administração Pública. Limites. 
Fundo Garantidor. Direito Civil. Ato jurídico: mo
jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, 
prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer 
e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, 
penal. Extinção das obrigações de pagamento 
pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. 
Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo;
mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. Direito do 
Trabalho. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual 
e temporário. O empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. 
Vícios e defeitos. Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do 
trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do contrato de 
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Convalidação e Confirmação. Contratos Administrativos. Conceito e Caracteres 
Jurídicos. As diversas espécies de Contratos Administrativos. Convênios 
Administrativos, Contratos de Gestão e Termos de Parceria. Formação dos 
Contratos Administrativos. Licitação: Conceito, Fundamentos, Modalidades e 

edimentos. Pregão. Licitação e Contratos nas Concessões e Permissões de 
Serviços Públicos, nas Parcerias Público-privadas e nos serviços de publicidade. O 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Execução dos Contratos 
Administrativos. Serviço Público. Conceito. Caracteres Jurídicos. Classificação. 
Garantias dos Administrados. Serviços Públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios. Bens Públicos. Classificação. Caracteres Jurídicos. Utilização e 
ocupação dos Bens Públicos: Permissão e Concessão de Uso, Aforamento, 
Concessão de domínio pleno. Controle da Administração Pública. Tipos e Formas 
de Controle: Controle Administrativo e Controle Legislativo. O Tribunal de Contas. 
Sistemas de Controle Jurisdicional. Sistema Brasileiro: Controle pelo Pode
Judiciário. Formas Procedimentais Específicas. Servidores públicos. Cargo, 
emprego e função pública. Regime constitucional do servidor público: ingresso na 
carreira, remuneração, direito de greve e associação sindical, acumulação de 

direitos e deveres. Limites às despesas com servidores na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Responsabilidade do servidor público (política, 
administrativa, civil e penal). Lei n° 514/2016 – Lei de Planos de Cargos, Carreiras 
dos Servidores da Câmara Municipal de Brasilandia do Sul e alterações posteriores. 
Subsídio dos agentes políticos. Processo e Procedimento Administrativo. Garantias 
Constitucionais. A Instância Administrativa. Representação e Reclamação 
Administrativa. Pedido de Reconsideração e Recursos Administrativos. A 
Prescrição Administrativa. A Lei Federal de Processo Administrativo. Lei Federal 
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Lei Orgânica do Município de 

e alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal de 
e alterações. Lei de Improbidade Administrativa. Receita 

Pública. Despesa Pública. Transferências voluntárias. Destinação dos recursos 
públicos ao setor privado. Dívida e endividamento públicos. Gestão patrimonial. 
Transparência, controle e fiscalização das contas públicas. Precatórios. Obrigações 
de Pequeno Valor. Responsabilidade Fiscal e Parcerias Público
Restrições Orçamentárias. Contraprestação da Administração Pública. Limites. 
Fundo Garantidor. Direito Civil. Ato jurídico: modalidade e formas. Efeitos do ato 
jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, 
prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer 
e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula 
penal. Extinção das obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de 
pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. 
Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo;
mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. Direito do 
Trabalho. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual 
e temporário. O empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. 

defeitos. Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do 
trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do contrato de 
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strativos. Conceito e Caracteres 
Jurídicos. As diversas espécies de Contratos Administrativos. Convênios 
Administrativos, Contratos de Gestão e Termos de Parceria. Formação dos 
Contratos Administrativos. Licitação: Conceito, Fundamentos, Modalidades e 

edimentos. Pregão. Licitação e Contratos nas Concessões e Permissões de 
privadas e nos serviços de publicidade. O 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). Execução dos Contratos 
úblico. Conceito. Caracteres Jurídicos. Classificação. 

Garantias dos Administrados. Serviços Públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios. Bens Públicos. Classificação. Caracteres Jurídicos. Utilização e 

de Uso, Aforamento, 
Concessão de domínio pleno. Controle da Administração Pública. Tipos e Formas 
de Controle: Controle Administrativo e Controle Legislativo. O Tribunal de Contas. 
Sistemas de Controle Jurisdicional. Sistema Brasileiro: Controle pelo Poder 
Judiciário. Formas Procedimentais Específicas. Servidores públicos. Cargo, 
emprego e função pública. Regime constitucional do servidor público: ingresso na 
carreira, remuneração, direito de greve e associação sindical, acumulação de 

direitos e deveres. Limites às despesas com servidores na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Responsabilidade do servidor público (política, 

Lei de Planos de Cargos, Carreiras 
e alterações posteriores. 

Subsídio dos agentes políticos. Processo e Procedimento Administrativo. Garantias 
Constitucionais. A Instância Administrativa. Representação e Reclamação 

Administrativos. A 
Prescrição Administrativa. A Lei Federal de Processo Administrativo. Lei Federal 
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Lei Orgânica do Município de Brasilandia do 

e alterações posteriores. Regimento Interno da Câmara Municipal de 
e alterações. Lei de Improbidade Administrativa. Receita 

Pública. Despesa Pública. Transferências voluntárias. Destinação dos recursos 
públicos ao setor privado. Dívida e endividamento públicos. Gestão patrimonial. 

fiscalização das contas públicas. Precatórios. Obrigações 
de Pequeno Valor. Responsabilidade Fiscal e Parcerias Público-Privadas. 
Restrições Orçamentárias. Contraprestação da Administração Pública. Limites. 

dalidade e formas. Efeitos do ato 
jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, 
prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer 

indivisíveis, solidárias; clausula 
Objeto e prova, lugar e tempo de 

pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. 
Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; comodato; 
mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. Direito do 
Trabalho. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual 
e temporário. O empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. 

defeitos. Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do 
trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do contrato de 
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trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de 
garantia do tempo de serviço. Sent
 
PSICÓLOGO 
Psicopatologias; Psicoterapia breve; Trabalho em grupos; 
Criança e Adolescente; 
Orientação e Aconselhamento psicológico; Dinâmica de Grupo 
Legislação ligada à área social/SUAS; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto 
da Criança e do adolescente (Lei n.º 8
(Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
 

MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise e interpretação de texto (compreensão gera
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia O
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 
Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Raciocínio lógico-matemático: p
lógica, argumentos válidos.
 
CONHECIMENTOS GERAIS
História do Município de 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 
histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano bras
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
 
AGENTE ADMINISTRATIVO VI
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município 
Brasilândia do Sul; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, 
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, 
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trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de 
garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho.

Psicopatologias; Psicoterapia breve; Trabalho em grupos; Psicologia Familiar 
Criança e Adolescente; Teoria e Técnicas Psicoterápicas; Psicodiagnóstico 
Orientação e Aconselhamento psicológico; Dinâmica de Grupo - Ética Profissional; 
Legislação ligada à área social/SUAS; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto 
da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social 
(Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

 

Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia O
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 

ativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação 
lógica, argumentos válidos. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município de Brasilândia do Sul e do Estado do Paraná
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

AGENTE ADMINISTRATIVO VII 
Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município 

; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, 
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL 

Fax 0XX-44-3654-1209 

trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de 
ença. Recursos no processo do trabalho. 

Psicologia Familiar - 
Teoria e Técnicas Psicoterápicas; Psicodiagnóstico - 

Ética Profissional; 
Legislação ligada à área social/SUAS; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto 

.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social 
(Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; 

l do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 
Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; 
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do 
período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido 

ativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

roposições, conectivos, equivalência e implicação 

Paraná. Noções gerais 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 

Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município 
; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, 

comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, 
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circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de 
atendimento ao público; Boas 
humanas; Noções básicas de informática.
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de 
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades 
do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização 
(área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio 
Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, 
Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Sa
Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do 
Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré
Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunizaçã
Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns 
na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e 
saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.
 
FISCAL TRIBUTÁRIO IV 
Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, 
obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade 
tributária, administração tributária
conhecimento e procedimentos de lançamento e arrecadação de tributos 
mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação aos contribuintes, 
realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário,
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações 
necessárias à fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e 
procedimentos de auditoria. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; 
administração de medicamentos:
farmacoterapia; Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental
intervenções, sinais e sintomas; 
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 
venéreo, Cancro mole –
Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Conselho Regional de Enfermagem
nº. 7498 do exercício Profissional; 
Esgoto sanitário, Destino do Lixo; 
gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; 
Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré
Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regu
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circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de 
atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações 
humanas; Noções básicas de informática. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de 
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades 
do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização 

e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio 
Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, 
Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; 
Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do 
Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na 
Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunizaçã
Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns 
na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e 

venção de Acidentes); Educação em saúde. 

 
Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, 
obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade 
tributária, administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; 
conhecimento e procedimentos de lançamento e arrecadação de tributos 
mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação aos contribuintes, 
realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário, 
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações 
necessárias à fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e 
procedimentos de auditoria. Noções básicas de informática. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; 

administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de 
Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental

intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 

– Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 
Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 

nselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem 
nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico 
Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, 

parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; 
Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré

Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício 
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circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de 
maneiras, comportamento no trabalho e relações 

O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de 
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades 
do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização 

e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio 
Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, 

úde Mental); Saúde Bucal; 
Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do 

Natal e o ACS, Riscos na 
Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, 
Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns 
na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e 

Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, 
obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade 

: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; 
conhecimento e procedimentos de lançamento e arrecadação de tributos 
mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação aos contribuintes, 

 fiscalização do 
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações 
necessárias à fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e 

Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 
terapêutica medicamentosa, noções de 

Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental –
almente Transmissíveis – 

AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 
Vacinas, acondicionamento, 

Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Código de Ética de Enfermagem – Lei 

Saneamento Básico – 
Planejamento familiar, 

parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; 
Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e 

Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 
lamentação do Exercício 
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Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 
NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos 
técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para 
exames: sangue, fezes, urina e
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; 
atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, 
fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma dia
pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: 
cuidados pré, trans e pós operatórios.
 
 
 
ALFABETIZADO / ENSINO FUNDAM
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
plural) e Interpretação de Texto.
 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
 
CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura e 
sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de 
sua subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do 
Paraná. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, 
sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de 
limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, 
espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 
utensílios; Serviços de capina em geral; 
municipais; Coleta de lixo e tipos de
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Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único 

SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 
US de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos 

técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para 
exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; 
atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, 
fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio
pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: 
cuidados pré, trans e pós operatórios. 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO

Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número 
plural) e Interpretação de Texto. 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

CONHECIMENTOS GERAIS 
s gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura e 

sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Brasilândia do Sul

fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, 
sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de 

al; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, 
espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 
utensílios; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças 

; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o 
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Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único 

SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - 
US de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos 

técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para 

escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; 
atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, 

bético; Reanimação cardio-
pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: 

E COMPLETO 

Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 
masculino e feminino; número – singular e 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 

s gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura e 
sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 

Brasilândia do Sul, 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, 
sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de 

al; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, 
espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 

Limpeza de vias públicas e praças 
recipientes; Higiene pessoal e com todo o 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882 

 

 

 

material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros.
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do ser
trabalhador braçal; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral; 
públicas e praças municipai
veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho.
 
ELETRICISTA 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Normas 
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de eletricista. 
 
GARI 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos 
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionad
serviço de gari. 
 
MOTORISTA 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; 
conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção 
e Limpeza de veículos. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: 
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, motonivelador
rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
 
PEDREIRO 
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material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do ser
trabalhador braçal; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias 
públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Lavagem de máquinas e 
veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho. 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos 
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos 
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e 
conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção 

OPERADOR DE MÁQUINA 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: 

e limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas 
rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
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material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de 
trabalhador braçal; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de 

Limpeza de vias 
; Tarefas de construção; Lavagem de máquinas e 

veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 

de segurança, conceito de proteção e equipamentos 
de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 

equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos 

as com a execução do 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 

Noções gerais de circulação e 
conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: 

e limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
carregadeira, trator de esteira e outras máquinas 
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Interpretação de projetos. Fundações. Estruturas de concret
Instalações elétricas, de telefonia e lógica. Instalações hidrossanitárias, de águas 
pluviais e gás. Organização e gestão do canteiro de obras. Gestão de resíduos na 
construção civil. Orçamentos e cronogramas de obras. Técnicas cons
materiais e ferramentas para construção civil. Conhecimento específico do cargo 
de acordo com atribuições do cargo.
 
VIGIA 
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no 
ambiente de trabalho, organização do local de 
vigilância, noções básicas de atendimento ao público.
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Interpretação de projetos. Fundações. Estruturas de concreto, madeira e metálicas. 
Instalações elétricas, de telefonia e lógica. Instalações hidrossanitárias, de águas 
pluviais e gás. Organização e gestão do canteiro de obras. Gestão de resíduos na 
construção civil. Orçamentos e cronogramas de obras. Técnicas cons
materiais e ferramentas para construção civil. Conhecimento específico do cargo 
de acordo com atribuições do cargo. 

Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no 
ambiente de trabalho, organização do local de trabalho, noções básicas de 
vigilância, noções básicas de atendimento ao público. 
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o, madeira e metálicas. 
Instalações elétricas, de telefonia e lógica. Instalações hidrossanitárias, de águas 
pluviais e gás. Organização e gestão do canteiro de obras. Gestão de resíduos na 
construção civil. Orçamentos e cronogramas de obras. Técnicas construtivas, 
materiais e ferramentas para construção civil. Conhecimento específico do cargo 

Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no 
trabalho, noções básicas de 


