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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005
Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito
Manoel dos Santos Bernardo
________________________________________________________________________________
ANO XII – Nº 890 - JOÃO CÂMARA/RN – QUARTA-FEIRA 05 DE JUNHO DE 2019

PODER EXECUTIVO
LEIS
GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
Lei Municipal nº 646/2019-GP – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO GERAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ
SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de João Câmara e
distribuídos pelos Órgãos que integram a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, os cargos
previstos no Anexo I desta Lei.
Parágrafo Primeiro: Serão destinados 6,6% (seis vírgula seis por cento) dos cargos acima de 10 (dez)
vagas para os portadores de Deficiência Física.
Parágrafo Segundo: Os Agentes de Combate às Endemias deverão se submeter aos dispositivos
constantes na Lei Municipal 260/2008.
Art. 2º As atribuições dos cargos ora criados estão devidamente estabelecidas no Anexo II.
Art. 3º Fica autorizado o Executivo Municipal a realizar Concurso Público para preenchimento das
vagas constantes no Anexo I.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação própria do Município,
consignada no orçamento do corrente exercício, especificamente na respectiva rubrica de "Pessoal",
podendo o Chefe do Executivo suplementá-la, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a
cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 22 de
Maio de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
(Conforme art. 3º da Lei nº 646/2019).
QUADRO GERAL DE VAGAS - CONCURSO PÚBLICO
N
CARGO
º

CARGA REQUISITO/
HORÁRI ESCOLARIDAD
A
E

1

Agente
Comunitári
40h/sem
o
de
Endemias

2

Assistente
Social

3

Auditor do
Sistema
30h/sem
Municipal
de Saúde

4

Enfermeiro

40h/sem

5

Farmacêuti
co

40h/sem

6

Fiscal de
Tributos
40h/sem
Municipal

7

Fisioterape
uta

30h/sem

8

Guardas

40h/sem

9

Médico
Clínico
Geral

40h/sem

30h/sem

Certificado
de
Ensino
Médio
devidamente
registrado
pelo
conselho estadual
de Educação.
Diploma
devidamente
registrado
de
conclusão de curso
superior
em
Assistente Social e
Registro
Profissional
no
Conselho
competente.
Curso
Superior
Completo
em
Medicina,
Odontologia,
Enfermagem,
Farmácia
ou
Fisioterapia com
Registro
no
Conselho Regional
de
Classe
respectivo.
Curso
Superior
Completo
em
Enfermagem
e
Registro
Profissional
de
Classe.
Curso
Superior
Completo
em
Farmácia
e
Registro
Profissional
de
Classe.
Curso Superior em
Contabilidade ou
Curso Superior em
Direito.
Curso
Superior
Completo
em
Fisioterapia
e
Registro
Profissional
de
Classe.
Certificado
de
Ensino
Médio
devidamente
registrado
pelo
conselho estadual
de Educação.
Curso
superior
completo
em
Medicina,

TOTA
VENCIMEN
L DE
TO
BASE
VAGA
(R$)
S

VAGAS
–
VAGA
AMPLA
S
CONCORRÊNC
PDC
IA

R$ 1.250,00

16

15

1

R$ 2.000,00

4

4

0

R$ 2.850,00

1

1

0

R$ 2.350,00

10

9

1

R$ 2.300,00

1

1

0

R$ 2.302,73

1

1

0

R$ 2.150,00

2

2

0

R$ 1.510,59

10

9

1

R$ 7.338,00

10

9

1

3

1
0

Odontólogo
40h/sem
Cirurgião

1
1

Professor
de Artes

1
2

Professor
30h/sem
de Ciências

1
3

Professor
para
as
comunidad 30h/sem
es
indígenas

1
4

1
5

30h/sem

Professor
de
Compleme
30h/sem
nto
Educaciona
l
Professor
de
30h/sem
Educação
Especial

1
6

Professor
de
Educação
Física

1
7

Professor
de Ensino 30h/sem
Infantil

1
8

Professor
de Ensino e 30h/sem
1º ao 5º

1
9
2
0

30h/sem

Professor
de Ensino 30h/sem
Religioso
Professor
30h/sem
de

reconhecido pelo
MEC, e registro no
conselho
competente.
Curso
Superior
Completo
em
Odontologia
e
Registro
no
Conselho Regional
de Classe.
Licenciatura Plena
em
Dança
ou
Licenciatura Plena
em
Educação
Artística
com
habilitação
em
Artes Cênicas.
Licenciatura Plena
em
Ciências
Naturais
ou
Licenciatura Plena
em
Ciências
Biológicas
ou
Licenciatura Plena
em
Física
ou
Licenciatura Plena
em Química.
Licenciatura
na
área de educação,
com
curso
de
formação na área
de
educação
escolar indígena

R$ 2.350,00

10

9

1

R$ 2.393,96

3

3

0

R$ 2.393,96

3

3

0

R$ 2.393,96

1

1

0

Licenciatura Plena
R$ 2.393,96
em Pedagogia.

1

1

0

R$ 2.393,96

7

7

0

R$ 2.393,96

2

2

0

R$ 2.393,96

22

20

2

R$ 2.393,96

21

19

2

R$ 2.393,96

1

1

0

R$ 2.393,96

2

2

0

Licenciatura Plena
em Pedagogia com
especialização em
educação especial.
Licenciatura Plena
em
Educação
Física e Registro
Profissional
no
Conselho
Competente.
Licenciatura Plena
em Pedagogia ou
Curso
Normal
Superior ou Curso
Médio, Modalidade
Magistério.
Licenciatura Plena
em Pedagogia ou
Curso
Normal
Superior ou Curso
Médio, Modalidade
Magistério.
Licenciatura Plena
em Ciências da
Religião.
Licenciatura Plena
em Geografia.

4
2
1
2
2
2
3
2
4

Geografia
Professor
de História
Professor
de Inglês
Professor
de Língua
Portuguesa
Professor
de
Matemática

30h/sem
30h/sem
30h/sem
30h/sem

2
5

Técnico em
Enfermage 40h/sem
m

2
6

Técnico em
Patologia
40h/sem
Cínica

2
7

Técnico em
Saúde
40h/sem
Bucal

TOTAL

Licenciatura Plena
R$ 2.393,96
em História.
Licenciatura Plena
R$ 2.393,96
em Letras - inglês.
Licenciatura Plena
em Letras – Língua R$ 2.393,96
Portuguesa
Licenciatura Plena
R$ 2.393,96
em Matemática.
Ensino
Médio
Profissionalizante
ou Ensino Médio
R$ 1.604,47
Completo
acrescido de Curso
Técnico na área.
Ensino
Médio
Completo,
acrescido do Curso R$ 1.604,47
Técnico
em
Patologia Clínica.
Ensino
Médio
Completo,
acrescido de curso
R$ 1.604,47
técnico, ou Ensino
Médio
Profissionalizante.

2

2

0

1

1

0

1

1

0

2

2

0

16

15

1

4

4

0

11

10

1

165

154

11

ANEXO II
(Conforme art. 2º da Lei nº 646/2019).
AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS
REQUISITOS: Ensino Médio Completo.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do
reconhecimento geográfico, e o cadastro de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis,
para levantamento de índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação
técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e responsáveis para a
eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como
medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;
registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades
executadas; vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de larvicidas,
bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar os casos suspeitos de dengue a
unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar
junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor
e medidas de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações de
prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua área; reunir-se
sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de
dengue, a evolução dos índices de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências
e as medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar ao supervisor os
obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; registrar, sistematicamente,
as ações realizadas nos formulários apropriados, conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de
informações vetoriais.
ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Serviço Social
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e
grupos nas definições de alternativas para os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a
problemática social; propor alternativas de ação na área social para reformulação de políticas sociais vigentes e
definição de novas políticas, em conjunto com outros profissionais; elaborar planos, programas, projetos e
atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias e grupos comunitários; prevenir
desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração social; atuar na prevenção e
tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho;
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promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e potencialidades; programar a ação básica
de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências
socioeconômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter educativo,
recreativo, assistência à saúde e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de
programas de reabilitação profissional, promovendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por
doenças ou acidentes de trabalho; realizar acompanhamento familiar com fins diagnósticos, preventivos e de
atendimento à saúde, identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar
o processo ensino aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de alunos de Serviço Social, supervisionando a
sua realização; realizar outras atividades de mesma natureza e complexidade própria da especialidade.
AUDITOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia ou Fisioterapia
com Registro no Conselho Regional de Classe respectivo.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das
atividades relativas à prestação de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS. a) Auditoria Analítica: Realizar a
análise de processos, documentações e relatórios gerenciais do SUS, SIASUS (Sistema de Informação
Ambulatorial) e SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalar) e os demais que lhe venham substituir dos
prestadores de serviços. Realizar a análise de fichas de cadastramento, FCA (Ficha de Cadastro Ambulatorial) e
FCH (Ficha de Cadastro Hospitalar) dos prestadores de serviços. b) Auditoria Operativa: Realizar auditorias
programadas para verificação “in loco” da qualidade da assistência prestada aos pacientes do SUS, verificando
estrutura física, recursos humanos, fluxos, instrumentais e materiais necessários para realização de
procedimentos nas Unidades de Saúde sob Gestão Municipal. - Realizar auditorias especiais para apurar
denúncias ou indícios de irregularidades junto aos gestores e/ou prestadores de serviços do SUS.
ENFERMEIRO
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro Profissional de Classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e
avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do
sistema; participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar,
coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar
e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de
serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde.
FARMACÊUTICO
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Farmácia e Registro Profissional de Classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos,
desde a padronização, passando pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e
distribuição; supervisionar as atividades desenvolvidas no setor, inclusive do pessoal, auxiliar as rotinas e
processos de dispensação; participar das comissões de padronização e de controle de infecção hospitalar e de
atividades de fármaco vigilância, de ações de saúde coletiva e educação em saúde.
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL
REQUISITOS: Curso Superior em Contabilidade ou Curso Superior em Direito.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária;
controlar tarefas relativas à tributação, fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis,
notas fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e
lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos tributários,
efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e
normas concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; colaborar com as cobranças da
Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, industriais e
prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; manter
atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações
pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições
financeiras; elaborar relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e
sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas.
FISIOTERAPEUTA
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro Profissional de Classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas,
visando a reabilitação física e psíquica do (s) usuário (s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas
fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente, após
diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde
nas diversas áreas assistenciais
GUARDA MUNICIPAL
REQUISITOS: Ensino Médio Completo.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Colaborar com a segurança pública; proteger bens públicos,
serviços e instalações.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
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REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC, e registro no conselho
competente.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos
desenvolvidos pela SMS, em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à
promoção da melhoria da qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde; realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever
tratamento, realizar intervenções de pequenas cirurgias, aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de
Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da comunidade;
realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; desenvolver atividades de educação em saúde
pública, junto com o paciente e a comunidade; participar de Junta Médica quando convocado; participar das
ações de vigilância em saúde; executar tarefas afins em conformidade com os ditames do código de ética médica
do Conselho Federal de Medicina.
ODONTÓLOGO CIRURGIÃO
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho Regional de Classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atender e orientar pacientes e executar tratamento
odontológico, realizando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração
de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos
estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral; diagnosticar e avaliar pacientes e planejar
tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas; administrar local e condições de trabalho, adotando
medidas de precaução universal de biossegurança.
PROFESSOR DE ARTES
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Dança ou Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em
Artes Cênicas.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular artes/dança, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as
atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a
pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter
pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;
Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Ciências Naturais ou Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou
Licenciatura Plena em Física ou Licenciatura Plena em Química.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular ciências naturais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as
atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a
pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter
pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;
Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR PARA COMUNIDADES INDÍGENAS
REQUISITOS: Requisitos específicos para a função Professor Indígena: Ser indígena e pertencer,
prioritariamente, a etnia da aldeia onde deverá exercer as suas atividades, comprovada no ato da contratação,
mediante autodeclaração de sua identidade étnica indígena e declaração de reconhecimento dessa identidade,
pelo Grupo ao qual pertence, expedida pelo líder da comunidade (Cacique e/ou Conselheiros da Aldeia) onde
funciona a Unidade Escolar na qual deverá exercer as suas atividades. Possuir conhecimento dos processos de
produção e dos processos econômicos próprios da comunidade e dos métodos de ensino-aprendizagem para que
possa desenvolver a interlocução cultural e a prática da cidadania, comprovado mediante declaração expedida
pelo líder da comunidade (Cacique e/ou Conselheiros da Aldeia) onde funciona a Unidade Escolar na qual
deverá exercer as suas atividades. Possuir titulação de nível superior em licenciatura plena com formação em
magistério indígena.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Participar da elaboração de currículos e programas de ensino
específicos para as escolas indígenas; colaborar na produção de material didático científico para as escolas
indígenas; ministrar o ensino de forma bilíngue, ensinando a língua da etnia dos alunos como segunda língua na
comunidade em que o português for utilizado como primeira língua; auxiliar na identificação dos processos
históricos de perda linguística e sugerir ações, com vistas à preservação da língua da etnia dos alunos; colaborar
na condução do processo de estabelecimento de sistema ortográfico da língua tradicional de sua comunidade;
colaborar na realização de levantamentos étnico-científicos e sócio-geográficos do respectivo povo indígena;
participar do planejamento e da execução das ações pedagógicas na unidade escolar indígena; acompanhar o
processo de implantação das diretrizes da SEC, relativas à avaliação de aprendizagem e dos currículos,
orientando e intervindo junto aos professores e a comunidade quando solicitado e/ou necessário; estimular,
articular e participar da elaboração de projetos especiais junto à comunidade escolar indígena; colaborar com a
elaboração de estudo, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da escola
indígena; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da
unidade escolar indígena, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de
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recursos materiais; colaborar na promoção de ações que otimizem as relações interpessoais na comunidade
escolar indígena; divulgar e analisar, junto à comunidade escolar indígena, documentos e projetos encaminhados
pela Secretaria Municipal de Educação, buscando implementá-los nas unidades escolares indígenas; analisar, a
partir de metodologias desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, os resultados de desempenho dos
alunos, visando à correção de desvios no planejamento pedagógico; conceber, estimular e implantar inovações
pedagógicas, e divulgar as experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio entre unidades escolares
indígenas; promover e incentivar realizações de palestras, encontros e similares, com grupos de alunos e
professores.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
REQUISITOS: Curso Superior Completo de Pedagogia com especialização em Educação Especial.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da
Educação Especial; Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de
atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros
ambientes da escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e
de acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; Estabelecer articulação com os professores da sala
de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das
estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.
PROFESSOR DE COMPLEMENTO EDUCACIONAL
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento
apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular
Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre
educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças;
Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um
mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo,
social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensinoaprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em
uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e
repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas
diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo;
Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida
pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Educação Física e Registro Profissional no Conselho Competente.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular educação física, no ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo
de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade
cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da
formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior ou Curso Médio, Modalidade
Magistério.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento
apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular
Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre
educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças;
Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um
mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo,
social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensinoaprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em
uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e
repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas
diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo;
Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida
pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE 1º AO 5º
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Pedagogia.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento
apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular
Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre
educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças;
Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um
mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo,
social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensinoaprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em
uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e
repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas
diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo;
Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida
pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Licenciatura Plena em Educação Religiosa.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular ensino religioso, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as
atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a
pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter
pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;
Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Geografia.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular geografia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensinoaprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em
uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver
atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação
continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE HISTÓRIA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em História.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular história do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino
aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em
uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver
atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação
continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE INGLÊS
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Letras - inglês.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular língua estrangeira (inglês), do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e
atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a
pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter
pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola;
Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Letras – Língua Portuguesa
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular língua portuguesa, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo
de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade
cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da
formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
REQUISITOS: Licenciatura Plena em Matemática.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do
componente curricular matemática, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares
em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensinoaprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em
uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver
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atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação
continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
REQUISITOS: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na
área.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro: a) no
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; b) na
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; c) na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; d) na prevenção e controle
sistemático da infecção hospitalar; e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser
causados a pacientes durante a assistência à saúde; f) na execução dos programas e nas atividades de assistência
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, bem
como nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e
do trabalho; executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro, previstas
legalmente; integrar a equipe de saúde; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade
associado à sua especialidade ou ambiente.
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA
REQUISITOS: Ensino Médio Completo, acrescido do Curso Técnico em Patologia Clínica.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Coletar, receber e distribuir material biológico de adultos,
crianças e neonatos incluindo politraumatizados, pacientes psiquiátricos e portadores de doenças infectocontagiosas, para exames conforme protocolo; preparar e processar amostras de materiais diversos utilizando
equipamentos próprios de análises clínicas; realizar análises laboratoriais de acordo com os procedimentos
operacionais padrão da instituição, normas e procedimentos de biossegurança e vigilância sanitária, obedecendo
ao código de conduta; executar, checar, calibrar os equipamentos; organizar e manter limpo o local de trabalho;
efetuar registros, interagir com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico;
executar outras atividades correlatas.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
REQUISITOS: Ensino Médio Completo, acrescido de curso técnico, ou Ensino Médio Profissionalizante.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: educar e orientar os pacientes sobre prevenção e tratamento das
doenças bucais; fazer a demonstração de técnicas de escovação; acompanhar sob delegação o trabalho dos
estudantes em consultório dentário; proceder à conservação e a manutenção do equipamento odontológico;
instrumentar o cirurgião dentista, junto à cadeira operatória; fazer a tomada e revelação de radiografias
intraorais; realizar testes de vitalidade e polir restaurações; realizar a remoção de indutor, placas cálculos supra
gengivais; inserir e condensar substâncias restauradoras; executar a aplicação tópica de substâncias para
prevenção de carie dental; executar outras tarefas de mesma natureza ou complexidade associada à
especialidade.
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