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RETIFICAÇÃO Nº 03 
 

A Prefeita do Município de CORONEL MURTA, AMARILDES SANTOS LIMA, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, o segundo termo de retificação ao Edital de Concurso 
Público nº 001/2016, (Motivo: Alteração do período de recursos, Alteração da nomenclatura de Ajudante de Serviços Gerais 
da Educação e Motorista da Secretaria da Educação, Alteração das atribuições de Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal-
ASB e Engenheiro Civil e Alteração do Cronograma de Concurso).  
 

1 - ITEM XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016. 

[...] 

2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 (Três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da 

publicação dos eventos acima no endereço eletrônico da empresa organizadora www.eloassessoriaeservicos.com.br, 

esclarecendo - se que a publicação será feita na mesma data no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORONEL MURTA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

2 - ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016. 

O Anexo I do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2016 passa a vigorar nos termos do ANEXO I desta 
Retificação. 

3 - ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016. 

O Anexo II do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2016 passa a vigorar nos termos do ANEXO II desta 
Retificação. 

4 - ANEXO VI DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016. 

O Anexo VI do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2016 passa a vigorar nos termos do ANEXO VI desta 
Retificação. 

Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01, de 12 de dezembro 
de 2016. 

Coronel Murta/MG, 14 de setembro de 2017. 

 

AMARILDES SANTOS LIMA 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL,  
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PROVAS 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga Horária 
Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

AGENTE ADMINISTRATIVO 1.359,58 - 01 
Ensino Médio 

Completo 
40 horas 67,98 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais3 
� Informática. 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

30 
15 
15 
40 

14h 

AGENTE DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

1.014,00 - 01 
Ensino Médio 

Completo 
40 horas 50,70 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática. 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

30 
15 
15 
40 

14h 

AJUDANTE DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

468,50 - 01 Alfabetizado 30 horas 23,43 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

AJUDANTE DE SERVIÇOS 
DE EDUCAÇÃO 

468,50 - 01 Alfabetizado 24 horas 23,43 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

ASSISTENTE SOCIAL 2.399,42 - 01 

Ensino Superior 
Serviço Social e 

Registro no Órgão 
Fiscalizador 
Profissional. 

30 horas 119,97 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1.120,49 - 01 Ensino Médio 40 horas 56,02 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática. 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

30 
15 
15 
40 

14h 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.039,84 - 01 
Habilitação em 

Letras/Pedagogia 
30 horas 51,99 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO 

937,00 - 01 
Ensino Médio 

Completo 
40 horas 46,85 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática. 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

30 
15 
15 
40 

14h 

AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL – ASB 

937,00 - 01 

Ensino Médio e Curso 
de Atendente de 

Consultório Dentário 
promovido pela 

Associação Brasileira 
de Odontologia 

40 horas 46,85 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

AUXILIAR DE SECRETARIA 851,14 - 01 
Ensino Médio 

Completo 
30 horas 42,56 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática. 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

30 
15 
15 
40 

14h 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

937,00 - 01 Alfabetizado 40 horas 46,85 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

CIRURGIÃO DENTISTA 3.200,18  01 
Curso Superior 
Odontologia. 

40 horas 150,00 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

                                                           
1
Nº de Vagas: Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas. 

2Concorrência Ampla 
3
Conhecimentos Gerais 
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‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga Horária 
Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

COVEIRO 937,00 - 01 Alfabetizado 40 horas 46,85 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

EDUCADOR FÍSICO PARA 
SAÚDE 

2.399,42 - 01 

Ensino Superior com 
formação em 

Bacharelado em 
Educação Física 

30 horas 119,97 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

ENFERMEIRO 3.200,18 - 01 

Curso Superior 
Enfermagem e 

Registro no Órgão 
Fiscalizador da 

Profissão. 

40 horas 150,00 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

ENGENHEIRO CIVIL 3.200,18 - 01 

Curso Superior 
Engenharia Civil e 
Registro no Órgão 

Fiscalizador da 
Profissão. 

30 horas 150,00 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

FISCAL SANITÁRIO 937,00 - 01 
Ensino Médio 

Completo 
40 horas 46,85 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática. 

10 
05 
05 
10 

3,0 
3,0 
3,0 
4,0 

30 
15 
15 
40 

14h 

FONOAUDIÓLOGO 2.399,42 - 01 

Ensino Superior de 
Fonoaudiologia e 
Registro no Órgão 

Fiscalizar da Profissão. 

40 horas 119,97 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

GARI 468,50 - 01 Alfabetizado 20 horas 23,43 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

MECÂNICO DE MÁQUINAS 
PESADAS 

1.600,09 - 01 
Ensino Fundamental 

Completo 
40 horas 80,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

MÉDICO 7.427,46 - 01 

Ensino Superior 
Completo – Registro 

no Conselho de Classe 
Competente. 

40 horas 150,00 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

MOTORISTA 937,00 - 01 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 

de Motorista 
Categoria B 

40 horas 46,85 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

MOTORISTA DA 
EDUCAÇÃO 

937,00 - 01 

Fundamental 
Completo e Carteira 

de Motorista 
Categoria B 

40 horas 46,85 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

MOTORISTA DE 
CAMINHÃO 

991,74 - 01 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 

de Motorista 
Categoria D 

40 horas 49,59 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

MOTORISTA TRANSPORTE 
ESCOLAR 

1.120,49 - 01 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 

de Habilitação 
Categoria D4 

40 horas 56,02 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 

991,74 - 01 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 

de Habilitação 
Categoria C OU D 

40 horas 49,59 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

                                                           
4 Lei nº 9.503/1997 –  Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 

I - ter idade superior a vinte e um anos; II - ser habilitado na categoria D;  III - (VETADO; IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
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‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga Horária 
Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

OPERADOR DE PATROL 1.199,71 - 01 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 

de Habilitação 
Categoria C OU D 

40 horas 59,99 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

OPERADOR DE TRATOR 
AGRÍCOLA 

937,00 - 01 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 

de Habilitação 
Categoria C OU D 

40 horas 46,85 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

8h 

OPERÁRIO 937,00 - 01 Alfabetizado 40 horas 46,85 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

PEDREIRO 1.039,84 - 01 Ensino Fundamental 
 

40 horas 
51,99 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

PROFESSOR QM1 1.380,19 - 01 

Habilitação em Curso 
de Ensino Médio do 
Magistério ou Curso 
de Normal Superior 

ou Pedagogia 

24 horas 69,01 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

14h 

� Títulos - - 10 - 

PROFESSOR QMII / 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

1.610,24 - 01 

Habilitação em Curso 
Superior com 

Habilitação específica 
na área de atuação 

24 horas 80,51 

� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

� Títulos - - 10 - 

PROFESSOR QMII / 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1.610,24 - 01 

Habilitação em Curso 
Superior com 

Habilitação específica 
na área de atuação 

24 horas 80,51 

� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

� Títulos - - 10 - 

PROFESSOR / MEDIADOR 
DE APOIO EDUCATIVO – 
QM1 

1.380,19 - 01 
Habilitação em Nível 
Superior/ Curso de 
Educação Inclusiva 

24 horas 69,01 

� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

� Títulos - - 10 - 

PSICÓLOGO 2.399,42 - 01 

Curso Superior em 
Psicologia e Registro 

no Órgão Fiscalizar da 
Profissão 

40 horas 119,97 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

1.039,84 - 01 

Curso Técnico em 
Enfermagem e 

Registro no Órgão 
Fiscalizador da 

Profissão. 

40 horas 51,99 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

TÉCNICO EM PATOLOGIA 1.039,84 - 01 

Curso de nível Médio 
Técnico em Patologia 
Clínica e Registro no 

Órgão Fiscalizador da 
Profissão 

40 horas 51,99 
� Português 
� C. Gerais 
� Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14h 

VIGIA 937,00 - 01 Ensino Fundamental 40 horas 46,85 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

ZELADOR 468,50 - 01 Ensino Fundamental  20 horas 23,43 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais. 

10 
05 
15 

3,0 
2,0 
4,0 

30 
10 
60 

8h 

-Nº TOTAL DE VAGAS 
- 39  

39  
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

• AGENTE ADMINISTRATIVO: Desempenhar atividade de nível que envolvem a estrutura e o funcionamento da 
Administração Pública; Redigir documentos e correspondências; Digitar documentos; Atender ao Público; Arquivar e 
realizar a tramitação e o controle de documentos; Controlar e solicitar material de consumo e permanente; Executar 
atividades inerentes à função administrativa nas várias áreas da Administração; Operar equipamentos diversos; Assistir a 
chefia, imediata; Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares informações 
e conhecimentos técnicos proporcionados pela Administração Municipal; Manter Conduta profissional compatível com 
os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; Tratar com zelo e urbanidade o 
cidadão; Desempenhar outras atividades afins ao cargo.     

• AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: Prevenir, controlar e alertar sobre epidemias e agravos de maneira 
oportuna; Manter-se em permanente vigilância epidemiológica sobre doença de notificação compulsória; Organizar o 
Município em distritos geossanitários para se ter uma visão ampla de toda comunidade; Fiscalizar mercados, feiras, 
matadouros e abatedouros, casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde publica; 
Participar de ações de controle de zoonoses; Fiscalizar atos de depredação contra a fauna e a flora do Município; 
Planejar e programar ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos nas ações de vigilância ambiental, 
sanitária e epidemiológica em nível de complexidade compatível com o perfil profissional; Executar ações de controle 
químico de vetores; Desempenhar outras ações inerentes ao cargo.  

• AJUDANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR: Acompanhar e supervisionar os alunos no transporte escolar do ponto até a 
escola; Manter a distancia no ônibus; Formação de atividades e hábitos de higiene pessoal e bons costumes; Exercer 
outras atividades correlatas. 

• AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO; Executar serviços de limpeza das áreas externas e internas das 
Unidades Educativas, varrendo ou lavando calçadas, pátios, paredes, salas, banheiros, janelas, como também, roçando e 
capinando; Limpar escadas, pisos, calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, encerando-os ou passando aspirador de pó; 
Preparar merenda escolar; Participar para o desenvolvimento e acompanhamento dos projetos Municipais como, hortas 
escolares e o de arborização de áreas externas; zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas com a função.  

• ASSISTENTE SOCIAL: Realizar ou orientar estudos, pesquisas no campo da assistência social; preparar programas de 
trabalho referente ao serviço social; supervisionar o trabalho dos auxiliares do serviço social; coordenar levantamento de 
dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas; participar da elaboração e execução de 
campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação e cultura; organizar atividades 
ocupacionais para menores, idosos e desamparados; orientar o comportamento acompanhar grupos específicos de 
pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, 
através de entrevistas, palestras, visitas em domicílios, encaminhamentos e outros meios, a prevenção ou solução de 
problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; Organizar e manter atualizadas referencias sobre as 
características sócio econômicos dos assistidos nas unidades de assistência social da Prefeitura; Aconselhar e orientar a 
população nos postos de saúde e nas escolas municipais; Prestar atendimento, estudar e propor soluções para 
recolhimento, triagem e recuperação social da população de rua; Prestar atendimento e adotar os procedimentos 
necessários ao encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e abuso sexual, articulando-se com 
as autoridades competentes e providenciando condições para seu recolhimento e guarda, quando necessário; Organizar 
grupos para efeito de integração e desenvolvimento das comunidades, orientando e auxiliando na criação de associações 
comunitárias, grupos de geração de renda, cooperativas e outras formas de associativismo; Promover palestras a jovens, 
adultos e idosos objetivando a integração, associação ou formação de grupos para consecução de objetivos coletivos nas 
áreas culturais, esportivas, laborativas e de lazer; desenvolver promover e executar programas de geração de renda 
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destinados às famílias de baixa renda; Promover, coordenar e executar cursos, palestras, seminários e outros destinados 
á formação de mão de obra de jovens e adultos, direita ou indiretamente através de órgãos especializados; Elaborar e 
executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; 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; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à  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 qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e prevenção de acidentes 
de trabalho; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Organizar, classificar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processo, documentos, 
relatórios, periódicos e outras publicações; Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informacionais postos à da disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização 
das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com 
observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial; Realizar procedimentos de controle de 
estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as condições de armazenagem nas 
diversas unidades da Administração Municipal relacionadas às suas competências, e efetivando o registro e o controle 
patrimonial dos bens públicos; Ter iniciativa e contribuir paro o bom funcionamento da unidade em que estiver 
desempenhado as suas tarefas; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 
Publica; Executar pequenas tarefas externas; Executar outras atividades correlatas.  

• AUXILIAR DE BIBLIOTECA: Atender às necessidades informacionais dos usuários da Biblioteca; Localizar publicações no 
acervo institucional; Atuar na biblioteca por meio de orientação de leitura e empréstimos de publicações; Organizar e 
ordenar estantes e coleções; Registrar publicações periódicas; Realizar serviços auxiliares de processamento técnico; 
Realizar serviços de digitalização de dados de publicações no sistema de informatização da biblioteca; Coletar dados e 
elaborar relatórios estatísticos; Ajudar na elaboração de murais, folhetos, cartazes e afins, com finalidade de divulgação 
da biblioteca; Realizar, enfim, as atividades administrativas afeitas à biblioteca. 

• AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Efetuar coleta de sangue e outros materiais, preparando-os para exame; Preparar meios de 
cultura, soluções e reativos; Efetuar classificação, testes e provas dos grupos sanguíneos; Auxiliar na realização de 
determinações químicas, como: uréia, glicose, colesterol e outros; Auxiliar na realização de exames hematimétricos, tais 
como: contagem de glóbulos vermelhos, brancos, hematócitos, hemoglobina e outros; Realizar enchimento, embalagem 
e rotulação de vidros, como proveta e pipeta; Fazer assepsia de agulhas e vidraria; Limpar instrumentos e aparelhos; 
Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; Registrar resultados em papeletas e livros 
de registro; Trabalhar sempre sob a orientação do bioquímico, Executar tarefas afins.  

• AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ASB: Organizar e executar atividades de higiene bucal; Processar filme radiográfico; 
Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clinicas, inclusive em 
ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológicos; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; 
Registrar dados e participar da analise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de 
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe levantamento de necessidade em 
saúde bucal; e adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção;  

• AUXILIAR DE SECRETARIA: Executar tarefas de pequena complexidade como: arquivamento de fichas e documentos, 
trabalhos simples de datilografia, anotações de correspondências, protocolo de processos, registros gerais e serviços 
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externos, sob a orientação do Secretario Escolar; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Fazer requerimentos de 
materiais, quando necessário; Executar tarefas afins, quando solicitadas.  

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar, sob supervisão, trabalhos de limpeza e conservação de prédios bem como 
transporte remoção, arrumação e acondicionamento de materiais máquinas e cargas em geral; Participar das reuniões 
quando convocado; Cumprir outras determinações emanadas de ordem do superior imediato; Preparar e servir café ou 
pequenos lanches a visitantes e servidores da Prefeitura; Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e parelhos elétricos; Manter 
limpo e arrumado o material sob guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como 
a necessidade de consertos e reparos nas dependências, moveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 
aparência; Efetuar pequenos reparos e consertos necessários; Executar outras atribuições afins.  

• CIRURGIÃO DENTISTA: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e 
na Norma Operacional Básica Assistência de Saúde (NOAS); Realizar tratamento integral, no âmbito da atenção básica 
para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 
efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência 
integral, aliado a atuação clinica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com 
planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se 
refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; 
Executar outras tarefas correlatas.  

• COVEIRO: Realizar atividade especializadas de execução manutenção e recuperação, covas, aberturas de novas covas, 
enterros, bens públicos e maquinas, utilizando ferramentas e materiais apropriados; Resguardar o bem publico e zelar 
por sua manutenção; Zelar pela limpeza e conservação do cemitério, fazer atendimento ao publico e orientar-lo Outras 
tarefas afins que lhe forem atribuídas por superior hierárquico. 

• EDUCADOR FÍSICO PARA SAÚDE: Desenvolver atividades físicas em todas as fases de vida (infância, adolescência, fase 
adulta e terceira idade): Analisar relatórios médicos com a finalidade de estabelecer as ações necessárias ao melhor 
atendimento dos beneficiários; Coordenar oficinas terapêuticas de atividades físicas e elaborar projetos para oficinas 
terapêuticas; Atuar na mensuração e avaliação de parâmetros morfológicos e fisiológicos de indivíduos, de forma a 
possibilitar o planejamento e o monitoramento de atividades físicas especificas para as necessidades e possibilidades dos 
beneficiários; Participar do desenvolvimento de programas e projetos de promoção da saúde e prevenção de doenças 
com ações voltadas às atividades de elaboração, acompanhamento, controle e avaliação os mesmos; Participar de 
trabalhos de equipes multidisciplinares no âmbito das atividades físicas, rítmicas, acrobáticas e expressivas, nas varias  
manifestações do rendimento físico e esportivo dos beneficiários, na gestão de empreendimentos voltados para a saúde, 
esportes e recreação, no lazer, na promoção e reabilitação da  saúde, em exercícios compensatórios à atividade laboral e 
do cotidiano e em outras praticas corporais; Elaborar material educativo; orientar a participação da comunidade em 
ações educativas, definir estratégias de promoção da saúde para situação e grupos específicos, participar  de campanhas 
de combate aos agravos da saúde; Atender beneficiários  e traçar o plano de atividade física; preparar ambiente; 
prescrever atividades; operar equipamentos e instrumentos de trabalho, reeducar postura dos beneficiários, 
acompanhar evolução, orientar condutas, estimular adesão e continuidade da atividade da atividade assim como, 
restringir excesso de atividade física praticada pelos beneficiários que possam comprometer sua saúde; Manter cursos, 
palestras de outras atividades e eventos afins.  

• ENFERMEIRO: Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análises das necessidades prioritárias de 
atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior 
complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados 
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sócio-solitários da comunidade ser atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer programas para atender 
as necessidades de saúde da comunidade dentro dos recursos disponíveis; Realizar programas educativos em saúde, 
ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e 
orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;Coordenar as atividades de vacinação; 
Elaborar as escalas mensagem de trabalho e supervisionar o serviço diário do pessoal de enfermagem para as atividades 
externas e internas; Supervisionar a manutenção do controle dos aparelhos, verificando o funcionamento e a qualidade 
dos aparelhos utilizando na área de enfermagem, providenciando a reparação ou substituição, quando necessário; 
Divulgar e discutir com a equipe de enfermagem as diretrizes e normas da Secretaria Municipal de Saúde, bem como 
colaborar na supervisão quanto ao cumprimento deste; Planejar, executar e participar dos programas de treinamento do 
pessoal de enfermagem; Participar do planejamento das atividades de assistência integral à saúde individual e do grupo, 
particularmente aqueles prioritários e de alto risco; Desenvolver e/ou colaborar em pesquisa na área da saúde; Proceder 
ao registro dos procedimentos realizados, bem como de dados estatísticos; Participar da elaboração e controle a escala 
de serviço diário do pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Verificar sistematicamente o 
funcionamento de aparelhos utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação ou substituição quando for o 
caso; Participar de campanhas promovidas na área de saúde, atuando em todas as suas fases; Executar outras 
atribuições afins. 

• ENGENHEIRO CIVIL: Elaborar e executar projetos de engenharia; Elaborar cronogramas físico-financeiro, diagramas e 
gráficos relacionado a programação da execução de planos de obras; Acompanhar, fiscalizar e controlar a execução de 
obras e serviços que estejam sob encargos da Prefeitura Municipal; Promover o levantamento sobre as características de 
terrenos onde serão executadas as obras; Analisar processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos 
aspectos técnicos, tais como: orçamento, cronograma, projeto de pavimentação, energia elétrica, entre outras: realizar 
especificações e quantificação de materiais; Realizar perícias e fazer arbitramentos; Participar da discussão e interagir na 
elaboração das proposituras de legislação de edificações e urbanismo, plano diretor do município e matérias correlatas; 
Examinar projetos e proceder a vistoria de construções e obras; Realizar assessoramento técnico; Emitir parecer sobre 
questões da sua especialidade; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do 
Município.  

• FISCAL SANITÁRIO: Fiscalizar habilitações e estabelecimentos comerciais e de serviços; Fiscalizar piscinas de uso coletivo 
restrito; tais como: as de clubes condomínios, escolas associações, hotéis e congêneres; Fiscalizar as condições sanitárias 
das instalações prediais de águas e esgotos; Fiscalizar quando à regularização das condições sanitárias das ligações de 
água e esgoto à rede publica. Fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas de 
banho, estabelecimentos esportivos de ginásticas, cultura física, natação e congêneres, asilos, creches e similares; 
Fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e congêneres, clubes recreativos e similares, lavanderias e 
similares, agências funerárias, velórios, necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às questões higiênico-
sanitárias; Fiscalizar estabelecimentos que fabriquem e/ou manipulem gêneros alimentícios e envasem bebidas e água 
minerais; encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle; Apreender alimentos, 
mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; Efetuar interdição de 
produtos, embalagens e equipamentos em desacordo com a legislação sanitária vigente; Efetuar interdição parcial ou 
total do estabelecimento fiscalizado; Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e 
de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação especifica; Fazer cumprir a 
legislação federal, estadual e municipal em vigor; Exercer o poder de política do Município na área de saúde publica; E 
outras atividades inerentes ao cargo.   

• FONOAUDIÓLOGO: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação e treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros para possibilitar o aperfeiçoamento 
e/ou reabilitação de fala nas unidades de saúde; Atender consultas de Fonoaudióloga na Unidade Básica de Saúde ou 
Postos de Saúde do Município; Examinar servidores públicos municipais para atingir o controle do ingresso, de ciência e 
aposentadoria; Preencher e assinar laudos de exames e te verificação; fazer diagnósticos em diversas patologias 
fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas pscomotores, atraso de linguagem, disatria e 
afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; Prescrever exames laboratoriais; Atender a população de 
um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os em casos especiais e setores 
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especializados; Supervisionar atividades de planejamento ou execução referente à sua área de atuação; Preparar 
relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, 
particularidades do Município ou designações superiores 

• GARI: Realizar o serviço de coleta de lixo, dentro do horário e roteiros estabelecidos; Colocar em caminhões e 
descarregá-lo no local próprio; efetuar trabalhos de manuseio de lixo para fins de compostagem; Zelar pela conservação 
dos caminhões e dos equipamentos utilizados nos serviços de coleta; Efetuar tarefas junto ao aterro sanitário 
relacionados com a disposição e a seleção dos resíduos sólidos e orgânicos; Realizar os trabalhos de limpeza e 
conservação de ruas, estradas e caminhos; Capinar e roçar terrenos e demais logradouros públicos; Realizar a limpeza de 
desentupimentos de bueiros, sarjetas, valetas e canaletas, realizar a limpeza de rios e córregos; Realizar a roça às 
margens de rios e nos acostamentos de estradas, escavar tapa buracos, desobstruir estradas e caminhos; Realizar 
varrição de ruas, avenidas e praças; Realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de férias, desfiles, exposições 
ou qualquer outro evento; Retirar catar cartazes  e faixas indevidamente colocadas em vias públicas; Executar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

• MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS: Distribuir, supervisionar, orientar, e executar os trabalhos mais complexos 
relativos à conservação e reparos de maquinário pesado envolvendo conhecimento de sistema hidráulico, sistema de 
transmissão automática e mecânica, sistema de freios, motor, caixa de câmbio e diferencial; Fazer a substituição de 
peças quando necessário; Fazer a revisão das máquinas pesadas, no sentido de prever futuros problemas; Solicitar 
compras de peças; Acompanhar os procedimentos licitatórios para aquisição de peças; Acompanhar, quando necessário 
todo serviço feito por oficinas terceirizadas; Executar outras atividades pertinentes á função.  

• MÉDICO: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças de corpo humano. Suas 
funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente de encontra e emitindo 
diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando à promoção da saúde e 
bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando 
instrumentos especiais, para determinar o diagnósticos ou conforme necessidade requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como 
de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnósticos; Prescrever medicamentos, indicando a dosagem 
e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar  orientação aos pacientes sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; Anotar e registrar em fichas especificas, o devido registro sobre os pacientes 
examinados, anotando conclusões diagnosticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para das a orientação 
terapêutica adequada a cada caso; Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada 
caso; Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de casa caso; Participar 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 reduzir a 
morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-
ocupacionais; Participar de programas de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, 
para prevenir moléstias transmissíveis; Atender urgências clinicas, cirurgias ou traumatológicas;Emitir atestado e laudos 
para admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colocar na limpeza e 
organização do local de trabalho; Exercer demais atividades correspondentes ao Programa Saúde da Família; Efetuar 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo imediato.  

• MOTORISTA: Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de transporte de passageiros e outros veículos 
enquadrados na categoria “B”, dentro ou fora do Município verificando diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização: pneus água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, estabelecimento de combustível e etc; Zelar pela segurança de passageiros verificando fechamento 
de portas em uso de cinto de segurança; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 
devolvê-la à chefia imediata quando término da tarefa; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de 
manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga pré-
estabelecidos, quando ao peso, altura, comprimento largura; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo 
limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os 
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períodos de revisão e manutenção preventiva dos veículos; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, 
viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o 
veículo após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Auxiliar no embarque e 
desembarque de passageiros; Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de 
volumes; de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; Conduzir os servidores da Prefeitura em lugar e hora 
determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Executar outras atribuições afins.  

• MOTORISTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: Dirigir veículos automotores, Executar outras atividades que lhe foram 
correlatas.  

• MOTORISTA DE CAMINHÃO: Transportar produtos; Coletar mercadorias, entregar mercadorias, Realizar pequenos 
reparos no veículo; Dominar funcionamento da máquina; Dirigir caminhões ou ônibus, acionando os comandos de 
marcha e direção, e conduzindo-o em trajetos determinados e segundo as regras de trânsito, para transportar 
passageiros ou cargas; conhecimentos Específicos de mecânica; Executar outras atividades correlatas. 

• MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR: Conduzir veículos de transporte escolar; Zelar pela guarda e segurança dos 
mesmos; Conduzir demais veículos da Prefeitura quando receber determinação administrativa para tal; Realizar outras 
atividades atinentes ao cargo. 

• OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de pá mecânica ou 
caçamba para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais analógicos; Operar maquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água e outros; Zelar pela manutenção do equipamento, comunicando falhas e solicitando 
reparos para assegurar seu perfeito estado; Recolher o equipamento de trabalho, conduzindo-o à garagem; Verificar e 
cumprir ordens de serviços, tráfego, itinerário e números de viagens a ser cumprido; Executar outras atividades 
inerentes ao cargo e de interesse da prefeitura. 

• OPERADOR DE PATROL: Operar máquina patrol; Zelar pelo bom funcionamento da máquina; Recolher o equipamento 
de trabalho, conduzindo-o à garagem; Verificar e cumprir ordens de serviços, tráfego, itinerário e números de viagens a 
ser cumprido; Executar outras atividades inerentes ao cargo e de interesse da Prefeitura. 

• OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA: Executar plantio e colheita; Recolher e transportar lixo urbano; Zelar pela 
manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados, atender às normas de segurança e higiene no 
trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

• OPERÁRIO: Percorrer os logradouros seguindo roteiros pré-estabelecidos, para recolher o lixo, despejar o lixo a montado 
ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos e outros depósitos, valendo-se esforços físicos e 
ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; Transportar o lixo e despejá-los em locais para tal destinados; 
Pode desempenhar suas funções em veículos motorizados ou tracionados animais, varrer ruas parques, jardins e outros 
logradouros públicos; Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de 
construções em geral e outros; Fazer mudanças; proceder abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; lavar e 
remover o lixo e distritos das ruas e prédios municipais; proceder à limpeza de oficinas; baias; cachoeiras e depósito de 
lixo e detritos orgânicos, inclusive gabinetes sanitários públicos ou em prédios municipais; Auxiliar em tarefa de 
construção; calçamento pavimentação de geral; preparar argamassa; Auxiliar no recebimento, entrega, passagem e 
contagem de materiais; Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento aplicar inseticidas e fungicidas, auxiliar em serviços 
simples de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas; proceder à apresentação de animais soltos nas vias 
públicas; Quebrar e abrir pedras, realizar, sob a supervisão, trabalhos auxiliares que exijam algum conhecimento de 
eletricidade, mecânica, carpintaria, olaria, serralheria, consertos de relógios, troca de contadores, mediadores e 
lâmpadas; Efetuar abertura de valas para colocação de postes iluminação pública; auxiliar nos serviços de chapeamento 
de veículos automotores públicos municipais; executar serviços auxiliares na construção de galpões ,garagens, escolas, 
pontes e pontilhões, fazer formas de madeira, vasos, calhas, capas de bueiros, armação de ferro; Fazer assentamento de 
tijolos de meio fio e paralelepípedos; efetuar carregamento de areia, cascalho, canos de Ferro; Necessário para execução 
dos trabalhos; fazer pequenos reparos em piso de cimento; Auxiliar nos serviços de jardinagens e conservação de 
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gramados, trocar e lavar lubrificantes e abastecer veículos e motores; Fazer alicerces e levantar paredes de alvenaria sob 
a orientação de um pedreiro; Executar outras atividades correlatas. 

 

• PEDREIRO: Efetuar a locação de pequenas obras; Fazer muros de arrimo, trabalhar com instrumentos de nivelamento e 
prumo; Fazer a reparação de bueiros e fossas e piso de cimento, fazer orifícios em pedras, acimentados e outros 
materiais; Preparar ou orientar a preparação de argamassa para junções de tijolo ou para reboco de paredes, preparar e 
aplicar calações em paredes; Fazer blocos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; Colocar telhas, azulejos, 
ladrilhos, armar andaimes, fazer consertos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolher 
tijolos, telhas, tacos, lambris e outros; Trabalhar com qualquer tipo de massa e base de cal, cimento e outros materiais 
de construção, operar com instrumentos de controle de medidas, pelo prumo de nível, cortar pedras, armar formas para 
fabricação de tubos; Orientar a examinar serviços executados pelos estudantes e outros auxiliares sob sua direção; Fazer 
os registros de operações sobre os cursos de mão-de-obra, fazer orçamentos organizar pedidos de material; Executar 
tarefas afins. 

• PROFESSOR QMI: planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar no processo de planejamento das 
atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; atualizar-se em sua área de conhecimentos e manter-se 
atualizado sobre a legislação do ensino. 

• PROFESSOR QMII/ EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: Planejar, Elaborar executar o plano de ensino conforme orientação e objetivo 
da escola; Acompanhar o corpo discente em seu desenvolvimento, visando uma formação holística; Participar 
ativamente dos programas de capacitação promovidos pela Escola ou Secretaria Municipal de Educação; Preparar os 
planejamentos diários, com atividades que sejam condizentes com o nível cognitivo do corpo discente; Acompanhar o 
ato de aprender do aluno, pata estimular o conhecimento através de atividades compatíveis ao mesmo; Promover ao 
aluno a relação intra e interpessoal, favorecendo a socialização e a interação com o meio, objetivando uma 
aprendizagem mais significativa; Realizar sistematicamente avaliações processuais, visando acompanhar o 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno; Participar das reuniões pedagógicas promovidas pela Escola ou Secretaria 
Municipal de Educação; Evolver-se em todos os eventos organizados pela Escola ou Secretaria Municipal de Educação.  

• PROFESSOR QMII/ EDUCAÇÃO FÍSICA: Planejar, Elaborar executar o plano de ensino conforme orientação e objetivo da 
escola; Acompanhar o corpo discente em seu desenvolvimento, visando uma formação holística; Participar ativamente 
dos programas de capacitação promovidos pela Escola ou Secretaria Municipal de Educação; Preparar os planejamentos 
diários, com atividades que sejam condizentes com o nível cognitivo do corpo discente; Acompanhar o ato de aprender 
do aluno, pata estimular o conhecimento através de atividades compatíveis ao mesmo; Promover ao aluno a relação 
intra e interpessoal, favorecendo a socialização e a interação com o meio, objetivando uma aprendizagem mais 
significativa; Realizar sistematicamente avaliações processuais, visando acompanhar o desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno; Participar das reuniões pedagógicas promovidas pela Escola ou Secretaria Municipal de 
Educação; Evolver-se em todos os eventos organizados pela Escola ou Secretaria Municipal de Educação.  

• PROFESSOR/ MEDIADOR DE APOIO EDUCATIVO – QM1: Criar um ambiente de cordialidade e de aprendizagem a partir 
das relações de parceria e de cooperação entre alunos, professores e escola; Assessorar no uso das tecnológicas da 
informação e comunicação nos espaços pedagógicos da escola (biblioteca, salas de aula, secretaria, etc.); Criar um 
ambiente motivacional de alfabetização, socialização e comunicação colocando cartazes, reportagens e outros recursos 
que facilitam a troca de conhecimento e informação; Elaborar relatórios individuais dos alunos, bem como, atividades  
realizadas e enviá-los à coordenação pedagógica, contribuir ativamente para a diversificação de estratégias métodos 
educativos de forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos; Colaborar na promoção da qualidade  
educativa, nomeadamente, nos domínios relativos à orientação educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à 
melhoria do ambiente educativo; Apoio educativo mediação, comunicação, perspectiva sistemática: “todos os alunos 
deve aprender juntos sempre que possível independente das dificuldades e das diferenças que apresentem.” 
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• PSICÓLOGO: Reunir, interpretar e aplicar dados científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo 
psíquico; Realizar avaliação e diagnostico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas 
à prevenção e tratamento de problemas psíquicos, Realizar atendimento familiar e ou de casal para orientação ou 
acompanhamento psicoterapêutico; Participar de elaboração de programas de pesquisa sobre a Saúde mental da 
população, bem como sobre a adequação das estratégicas diagnosticas e terapêuticas à realidade Psicossocial da 
clientela; Criar coordenar e acompanhar individualmente ou em equipe Multiprofissional, tecnológicas próprias ao 
treinamento ou em equipe particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de varias 
equipes; Supervisionar coordenar ou executar todas as atividades de sua especialidade no campo da psicologia e da 
pesquisa; Participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental à nível de 
atenção primaria, em instituições formais e informais como: Creches, asilos, sindicatos, associações, escolas, entidades 
religiosas, etc; Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas 
vivencias emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo; Preparar o 
paciente para entrada, permanência e alto Hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; Colaborar, em  equipe 
multiprofissional, do planejamento das Políticas de saúde; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, 
estabelecidos na legislação que regulamentou e exercício da Profissão. 

• TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativos internos e 
externos da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; Participar das atividades nos 
programas específicos desenvolvidas na rede básica de saúde do município; Participar das atividades de orientação dos 
profissionais da equipe de enfermagem quando as normas e rotinas; Participar da organização do arquivo centras da 
unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; Colaborar na elaboração das escalas de serviços; Executar e 
auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, de consumo e no funcionamento de equipamentos; 
Colaborar na elaboração de relatórios; Realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; 
Colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde; desenvolvidas nas unidades;  Participar de reuniões, treinamentos e 
reciclagem; Proceder e registro de dados estatísticos e do procedimento realizados; Participar das atividades nos 
programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo coma normalização do serviço; 
Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; Observar, reconhecer e descrever sinas e sintomas; Ministrar 
medicamentos por via oral e parenteral; Realizar controle hídrico, fazer curativos, nebulização; Executar tarefas 
referentes a conservação e aplicação de vacinas; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Orientar pacientes 
no pós consulta; Executar outras atribuições afins.  

• TÉCNICO EM PATOLOGIA: Programar orientar e executar atividades de epidemiologia e laboratorial, sob supervisão do 
farmacêutico/bioquímico; Realizar exames parasitológicos; Preparar material didático; Executar o preparo de soluções e 
corantes utilizados na rotina parasitológica; Preparar a bancada para exames; Zelar pela conservação dos aparelhos 
utilizados no laboratório; Exercer suas atividades sob a coordenação e orientação do bioquímico; Executar atividades 
correlatas. 

• VIGIA: Vigiar dependências e áreas publicas com finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; Zelar pela 
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; Recepcionar e controlar a 
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restritos; Fiscalizar pessoas, cargas, e patrimônio; Vigiar parques, 
praças, prédio públicos; Executar rondas, verificar portas, janelas, portões e outras vias de acesso; Outras atividades 
inerentes ao cargo. 

• ZELADOR: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem do local de trabalho, 
mantendo a estética e apresentação do local; Atender aos cidadãos que se dirigem às suas pessoas, prestando as 
informações solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atende-lo; Executar serviços de limpeza 
urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem publico, reparando os utensílios sempre que estes venham 
a necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores; Carregar e descarregar veículos em gera, 
transportar mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários e 
determinada sua execução por superior; Auxiliar em tarefas de construção; Auxiliar em serviços de lavagem e 
manutenção de veículos e equipamentos rodoviários; Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 
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acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, no exercício de suas funções; Exercer tarefas afins ou que 
sejam determinadas por seus superiores.  
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

20/02/2017 a 
22/02/2017 

9h do dia 
20/02/2017 às 
23h59 do dia 
22/02/2017 

Período para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição. 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br, sendo que aos 
candidatos com dificuldade de acesso à internet, será 
disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada à 
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/Nº – Centro, Coronel 
Murta/MG, no horário de 13h ás 16h. 

23/02/2017 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no item V- 5 deste 
Edital para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade 
pela data da postagem). 

20/06/2017 14h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da 
taxa de inscrição 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 

27/06/2017 a 
27/07/2017 e 
28/07/2017 a 
17/08/2017 

9h do dia 
27/06/2017 às 
23h59 do dia 
27/07/2017 

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br, sendo que aos 
candidatos com dificuldade de acesso à internet, será 
disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada à 
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/Nº – Centro, Coronel 
Murta/MG, no horário de 13h ás 16h. 

07h às 12h e 13h às 
16h. 

Entrega do Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer como 
deficiente. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada à 
Praça Nossa Senhora Aparecida, S/Nº – Centro, Coronel 
Murta/MG. 

18/08/2017 - 

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer 
como deficiente. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade 
pela data da postagem) 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) 
Estabelecimento bancário, observado o horário de 
atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição. 

Até 04/09/2017 14h 
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de todos os 
candidatos, divulgação da relação de candidatos inscritos, dos locais de 
realização das Provas e confirmação de data e horários de prova. 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 

10/09/2017 
Conforme previsto 
no ANEXO I deste 

Edital 
Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 

A divulgar, até a data e horário constante do evento 
anterior, nos termos do item I-6 deste Edital. 

12/09/2017 14h Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 
Até 26/09/2017 15h 

Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal e 
emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do Resultado Geral (em 
ordem de classificação, contemplando todos os candidatos envolvidos, 
classificados, excedentes, reprovados e ausentes). 

Até 06/10/2017  
Entrega dos Títulos pelos candidatos inscritos nos cargos mencionados no 
item VIII-1.2 deste Edital e que obtiveram a pontuação mínima exigida na 
prova objetiva de múltipla escolha. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade 
pela data da postagem) ou protocolando diretamente 
na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 
MURTA 

Até 18/10/2017 14h 
Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando 
somente os candidatos classificados e excedentes), depois de decorrido o 
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Nos termos do item I-6 deste Edital. No prazo máximo de 30 
(trinta) dias após terem 
sido ultimadas todas as 

etapas editalícias 

- Homologação do resultado final. 

 


