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ANEXO IV 

Modelo Padrão de Formulário da Prova de Títulos 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 

À Comissão Examinadora do Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Camocim  
CAMOCIM - CE 
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos 
 Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, 
venho apresentar a esta Comissão, documentos que atestam qualificações, dando margem à 
contagem de pontos na prova de títulos conforme sub-item 4.4.1 do Edital. 
01- Número de Documentos Entregues: ___________________________________  
02- Nome de candidato: _______________________________________________  
03- N.º de Inscrição:___________________________________________________  
04- Cargo: __________________________________________________________ 
05- O candidato na entrega de títulos, deverá efetuá-los em envelopes individuais, subscritos da 

seguinte forma: 
Referente: Documentos Títulos – Concurso Prefeitura Municipal de  Camocim - CE 
Consep - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

06- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, 
uma vez que serão apensados aos demais documentos relativos ao certame seletivo. 

07- Tabela a ser preenchida pelo candidato. 
MARQUE COM X A PONTUAÇÃO PLEITEADA: 

Especificação Títulos PONTOS 

 P. 
área 

Quant. Total 

Mestrado ou Doutorado na área pelo qual está concorrendo 1   

Pós-Graduação: Especialização na área pelo qual está 
concorrendo 

1   

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, 
desde que relacionados com o cargo pelo qual fez a opção no ato 
da inscrição com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas e 
datados nos últimos cinco anos, contados até a data da abertura 
das inscrições. 

1   

Tempo de serviço na área, por ano comprovado, desprezando as 
frações 

1   

TOTAL DE PONTOS  

Pontuação solicitada pelo candidato: ______________  
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo):_________________  

Em anexo, cópia de documentos autenticados. 
______________________ , ______de ___________________de 2012 

 
__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Deficiência 
Física 

Anexo V 

  
REQUERIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2012 
Município: Camocim - CE 
Nome do Candidato: __________________________________________________________ 
N.º da inscrição: _____________________________________________ 
Cargo : ____________________________________________________ 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo 
qual apresento LAUDO MÉDICO  com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: __________________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: __________________________________________ 
Nº do CRM do Médico:__________________ 
 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X  no local caso necessite de 
Prova Especial ou não, em caso positivo , discriminar o tipo de prova necessário) 
 
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 
 
(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
 

 

 

É Obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 
  

_____________________, _______ de _____________________ de 2012 
 

________________________ 
Assinatura do candidato
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2012 
PREFEITURA DE  CAMOCIM - CE 
 
Nome do 
Candidato:______________________________________________________________ 
 
Nº da Inscrição:_______________Cargo: ____________________________________ 
 
Nº do Protocolo:______________ 

 
TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso) 

 

 Referente a Prova Escrita 

 Contra Indeferimento de Inscrição N.º da(s) questão(ões): 

 Contra Gabarito da Prova Objetiva Gabarito Oficial: 

 Contra Resultado Prova Títulos Resposta Candidato: 

 Contra Prova Prática  

 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ __________ 
 
Obs: 
1. Recurso não identificado com nome do candidato cargo e numero de inscrição não será 
reconhecido.  
2. Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este 
formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
3. Apresentar documentos que justifiquem o(s) recurso(s). 
 
Data ______/______/2012 
 
 
____________________________  ___________________________________ 

Assinatura do Candidato   Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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 Anexo VII 

Modelo de Certidão de Tempo de serviço 
(Timbre do órgão Emissor) 

CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
 

 

 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA 

 DEDUÇÕES 

ANO Tempo 
Bruto 

Faltas Licenças Suspensão Outras Soma Tempo 
Líquido 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Soma do Tempo Liquido  

Certifico que, no período acima referido, o(a) interessado(a) conta com  efetivo 
exercício o tempo liquido de                     dias. 

Lavrei a Certidão em        /         /  2012 
 
 
................................................................... 
     Chefe do Departamento de Pessoal 

Visto do Dirigente do órgão competente 
em    /   /   2012 
     
.................................................................. 

 
 

 
 
 
 

Órgão Expedidor 

Nome do Servidor 

Data de Nascimento  Data de 
Admissão 

Data de 
Demissão 

Cargo 

Lotação 

Período compreendido nesta certidão 

Fonte de Informação 
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 ANEXO VIII  

Atribuições dos Cargos 
 

 Nível Superior  

Cargo 
 

Descrição das Atribuições 
 

Médico / 
Psiquiatra  

 
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados. 
Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente 
com as técnicas específicas individuais e/ou grupais dentro de uma equipe multidisciplinar nos níveis preventivos, 
curativos, de reabilitação e reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau 
de complexidade do equipamento em que se inserem. Ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica. 

 

 
 

Médico / PSF  

 
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas funções 
consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo 
diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da 
saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando 
ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico; Prescrever 
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar orientações aos 
pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anotar e registra em fichas específicas, 
o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e 
meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender determinações legais, 
emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
 

 
Médico / Auditor  

 
Realizar atividades de verificação analítica de aspectos técnico-científicos e estruturais das diversas instituições 
prestadoras de serviços e dos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS; Autorização de internação hospitalar, 
de procedimentos ambulatoriais de alto custo/complexidade e de outros procedimentos; Realização de auditorias 
em fichas clínicas, prontuários, documentos, dados, materiais e outros procedimentos de interesse do serviço, 
visando á avaliação da qualidade do 
serviço e à adoção de providencias no sentido de estimular as boas práticas e/ ou de prevenir ou reprimir práticas 
indesejadas; Verificação analítica de aspectos financeiros,contábeis e jurídicos das diversas instituições 
prestadoras dos serviços e dos gestores do SUS. 
 

Enfermeiro  

 
Realizar atividades de Enfermagem, em unidade hospitalar e/ou ambulatorial; preparar o paciente para consultas, 
exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar tratamentos especificamente 
prescritos ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: a) ministrar medicamentos por via 
oral e parenteral; b) realizar controle hídrico; c) fazer curativos; d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, 
enteroclisma, enema e calor ou frio; e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; f) realizar 
testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; g) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes 
em doenças transmissíveis; h) colher material para exames laboratoriais; i) prestar cuidados de enfermagem pré e 
pós-operatórios; j) auxiliar o Médico durante as cirurgias e, se necessário, instrumental; l) executar atividades de 
desinfecção e esterilização; m) alimentar o paciente; n) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e 
de dependências de unidades de saúde; o) integrar a equipe de saúde; p) orientar os pacientes na pós-consulta, 
quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; q) executar os trabalhos de rotina vinculados 
à alta de pacientes;  outras atividades inerentes ao cargo. 

 

Odontólogo II / 
Endodontia 

 
Cuidar da preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das 
alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. 
 

Odontólogo III / 
Periodontia  

 
Estudo dos tecidos de suporte e circulares dos dentes e seus substitutos, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento 
das alterações nesses tecidos e das manifestações das condições sistêmicas no periodonto, e a terapia de 
manutenção para controle da saúde.  
 

Odontólogo IV / 
Cirurgia 

 
Diagnosticar e trata de afecções da boca, dente e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, 
para promover e recuperar a saúde bucal e Desempenhar tarefas afins. 
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Odontólogo VI / 
Pacientes 
Especiais  

 
Diagnosticar a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam 
uma complexidade no seu sistema biológico e/ou psicológico e/ou social, bem como percepção e atuação dentro 
de uma estrutura transdiciplinar com outros profissionais de saúde e de áreas correlatas com o paciente.  
 

 
Odontólogo  / PSF  

Desenvolver programas de prevenção conveniados pelo Município, exercer funções relacionadas com o 
tratamento buco-dental e cirurgia, fazer diagnósticos determinando o respectivo tratamento, executar as 
operações de prótese em geral e da profilaxia dentária, fazer extração de dentes e de raízes, realizar 
restaurações e obturações, preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de pontes, 
proceder à interpretação dos resultados de exames laboratoriais, microscópicos, bioquímicos e outros, fazer 
radiografias da cavidade bucal e da região crânio-facial bem como interpretá-las,realizar outras tarefas 
correlatas ao cargo. 
 

 
Fisioterapeuta  

 

 
Prestar assistência fisioterapêutica. Prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar atividades 
fisioterapêuticas dos clientes, sua eficácia, resolutividade e condições de alta. Educação, prevenção e assistência 
fisioterapêutica coletiva, na atenção primária em saúde. Orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em 
função de seu quadro clínico e outras tarefas afins. 
 

 
Terapeuta 

Ocupacional  
 

 
Executar atividades de investigação de riscos e doenças relacionadas ao trabalho e vigilância aos ambientes de 
trabalho de forma integrada a equipe para estabelecimento de diagnóstico, medidas e ações de preservação da 
saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como executar o desenvolvimento de reabilitação de pacientes 
portadores de deficiência física e/ou psíquicos, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-lo na sua 
recuperação e integração social. Estas atividades serão de âmbito municipal sendo desenvolvidas na área de 
abrangência do serviço. 
 

 
Fonoaudiólogo 

 

 
Realizar e avaliar o treinamento fonético, auditivo, de dicção, de respiração funcional e de empostação da voz; 
analisar outros aspectos cognitivos relacionados à elaboração do pensamento e a sua forma de expressão, bem 
como sua interferência no aperfeiçoamento ou na reabilitação da fala do paciente; tratar dos distúrbios de origem 
neurológica, alterações congênitas e emocionais, relacionadas à linguagem, à articulação, à audição e à 
comunicação; desenvolver as atividades acima em consonância com a natureza e os objetivos da unidade de 
trabalho em que está lotado, respeitando os limites legais de sua profissão; executar outras atividades correlatas 
ao cargo. 
 

Assistente Social 

 
Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área do Serviço Social, nos 
diferentes setores da comunidade, visando contribuir para solução de problemas sociais;  outras atividades 
inerentes ao cargo. 

 

 
Psicólogo 

 

 
Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos indivíduos e dos grupos, 
de orientação profissional, procedendo à aferição desses processos, para controle de sua validade; realizar 
estudos e aplicações práticas nos campos da educação institucional e da clínica psicológica;  outras atividades 
inerentes ao cargo. 
 

 
Nutricionista 

 

 
Planejar, orientar e supervisionar a elaboração e execução de Planos e Programa de Nutrição, Alimentação e 
Dietética, nos campos da saúde pública e da educação doméstica, avaliando permanentemente o estado 
nutricional e as carências alimentares, a fim de contribuir para a melhoria das condições de saúde, racionalidade e 
economicidade dos regimes alimentares dos diversos segmentos da população;  outras atividades inerentes ao 
cargo. 
 

Bibliotecário 

 
executar os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, 
publicações oficiais seriados, bibliografia e referência; armazenar e recuperar informações e colocá-las à 
disposição dos usuários, organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padrões ou processos 
mecanizados, para possibilitar o armazenamento, busca e recuperação da informação; orientar o usuário, 
indicando-lhe as fontes de informações para facilitar as consultas; supervisionar os trabalhos de 
encadernação e restauração de livros e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que 
executam as referidas tarefas, para assegurar a conservação do material bibliográfico; executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor de 
Educação Básica II 
 

Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; ministrar aulas, promovendo o 
processo de ensino/aprendizagem; exercer atividades de coordenação pedagógica; participar da avaliação do 
rendimento escolar; atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de 
deficiência; participar de reuniões pedagógicas; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento 
programados pela secretaria Municipal de Educação; participar de atividades escolares que envolvam a 
comunidade; elaborar relatórios; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo 
de aprendizagem; elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal; participar de programas de 
avaliação escolar ou institucional; realizar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
 

 
 
 
 

ENSINO MÉDIO 
Cargo Descrição das Atribuições 

Agente de Trânsito  

Exercer as atividades de fiscalização e operação de trânsito; lavrar autuação por infração de trânsito e demais atos 
correlatos no pleno exercício de trânsito do Município de  Camocim/CE; e exercer outras atividades que lhe forem 
atribuídas, na forma da legislação vigente; 
 

 
Guarda Municipal 

 

Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais; 

 
Agente 

Administrativo 
 

Realizar tarefas auxiliares sob a supervisão de chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos 
e fichas, recebendo, estocando materiais, operando equipamentos de reprodução de documentos em geral, 
datilografia, digitação, minutas e textos; exercer atividades de recepção, atendimento e prestação de informações 
ao público; operar computadores (Windows, Word e Excel); TAREFAS DETALHADAS:  Anotar e registrar em fichas 
funcionais ou em sistemas informatizados rescisões, exonerações, aposentadoria, férias, dispensas, falecimentos e 
outros dados relativos aos servidores; auxiliar na confecção e conferência de folha de pagamento; efetuar 
lançamentos de Empenhos conforme verbas; classificar, organizar e preparar expedientes, protocolando, 
distribuindo e fazendo anotações em ficha de controle; manter arquivos atualizados, dispondo documentos diversos 
em pastas próprias, com base em codificação preestabelecidas; protocolar documentos mediante registros em 
livros próprios ou encaminhá-los aos setores competentes, caso não exista protocolo eletrônico; operar máquina 
copiadora, abastecendo-as com material necessário, reproduzindo trabalho de maior complexidade e orientando 
servidores menos experientes na execução destes serviços; recepcionar pessoas em ante-salas e gabinetes, 
fornecendo informações, orientando-as e encaminhando-as a outros setores; efetuar e receber ligações telefônicas, 
registrando os telefones atendidos e anotando os recados quando for o caso; registrar as visitas anotando os 
dados do visitante, para possibilitar o controle do atendimentos diários; datilografar ou digitar expedientes, como 
cartas, formulários, ofícios, minutas e outro textos; operar computadores, acionando o dispositivos de comando, 
observando e controlando as etapas de programação, dentro dos critérios definidos para gravar as informações 
documentadas pelo sistema de entrada de dados; executar outras tarefas compatíveis com o cargo 

 

Técnico de 
Enfermagem  

Compreender o processo saúde/doença com determinação social, reconhecendo no mercado de trabalho a 
estrutura organizacional formal e informal, a cultura e política institucional, as funções e responsabilidades de cada 
membro da saúde, enquanto prestadores de serviço ao cliente interno e externo;  Prestar assistência de 
enfermagem integral ao cliente em todos os níveis de atendimento a saúde tendo como bases a fundamentação 
técnico-científica específica em Enfermagem; Participar como agente de transformação nos diferentes processos 
de trabalho da enfermagem;  Realizar atividades de cunho administrativo relacionado a recursos materiais, 
ambientais e humanos, conhecendo a dimensão intelectual e a operacional deste processo; Desenvolver 
competências e habilidades necessárias para a assistência de enfermagem especializada ao paciente/cliente 
dentro de seu âmbito de atuação.  

Fiscal de 
Vigilância 
Sanitária 

 
Observar os meios poluentes nocivos ao meio ambiente, informar imediatamente seu superior hierárquico, e 
notificar o causador, para que cumpra determinações legais; fiscalizar a higiene de locais de uso público, tais 
como: sanitários, parques, praças, pontos de ônibus, etc.; fiscalizar a iniciativa privada no que se refere a saúde 
pública, bem como: cozinhas, sanitários e ambientes de atendimento público, identificar focos de epidemias de 
massa, procurando imediatamente sanar o problema com busca de auxílio em órgão competente, e logo após 
notificar o causador; fiscalizar o comércio fixo e ambulante de alimentos quanto às condições de higiene e preparo 
dos mesmos; fiscalizar as condições de higiene das residências, verificando, principalmente, fossas vazamentos de 
esgotos e criação de animais; controlar e combater vetores causadores de doenças, em estabelecimentos 
comerciais e residenciais, fazendo uso de inseticida; identificar situações de risco e comunicar aos superiores para 
soluções necessárias; realizar mapeamento da ocupação do espaço urbano, peri-urbano e rural e elaborar plantas 
cadastrais; participar, com supervisão de trabalhos especiais de vigilância sanitária com a defesa civil, em 
situações de emergência e calamidade pública; participar de campanhas de saúde; executar outras tarefas 
correlatas. 
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Técnico em 
Higiene Bucal 

Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em pesquisas, auxiliando o profissional em seu 
atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a equipe de saúde em 
nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia; Receber os pacientes com 
horários previamente marcados, identificando suas necessidades; Realizar trabalho de escovação dentária 
supervisionada, para que o público infantil consiga fazer uma higiene bucal eficaz; Fazer aplicações tópicas de flúor 
e selante nos pacientes, mediante indicação do odontólogo; Prestar instruções aos pacientes, sobre cuidados 
necessários após a aplicação de flúor nos dentes; Fazer o acabamento de restauração dentária, ou seja, o 
fechamento dos dentes; Ministrar palestras sobre saúde bucal com demonstração de escovação nas  
escolas; Supervisionar a aplicação de flúor nas escolas; Realizar a raspagem da placa bacteriana; Marcar os 
procedimentos realizados, na ficha de cada paciente, que assegurem uma seqüência ordenada do trabalho; 
Elaborar relatório mensal dos serviços realizados na área odontológica, bem como nas aplicações de flúor; 
Participar de programas educativos de saúde bucal, transmitindo noções de higiene, prevenção e tratamento das 
doenças orais, para orientar pacientes ou grupos de pacientes; Executar tarefas de apoio, realizando testes de 
vitalidade pulpar e procedendo à tomada e revelação de radiografias intra-orais para subsidiar decisões do 
profissional responsável; Aplicar conhecimentos específicos, executando a remoção de indutos, placas e tártaro 
supragengival, fazendo a aplicação tópica de substâncias e realizando demonstrações de técnicas de escovagens, 
para contribuir na prevenção da cárie dental; Desenvolver atividades complementares, inserindo e condensando 
substâncias restauradoras, confeccionando modelos, polindo restaurações, removendo suturas, preparando 
moldeiras e substâncias restauradoras e de moldagens, para contribuir em atividades próprias do consultório; 
Colaborar em levantamentos e estudos epidemiológicos, coordenando, monitorando e anotando informações para 
colaborar no levantamento de dados e estatísticas; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

Técnico em 
Prótese Dentária 

 
Exerce atividades técnicas na função de Prótese Dentária, orientando e assistindo os pacientes, desenvolvendo 
programas curativos, educativos e preventivos, objetivando a melhoria da saúde da população;  Executa outras 
atribuições compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Clarinetista 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Contrabaixista 
(tuba) 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Euphonista 
(bombardino) 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Saxofonista 
(Tenor) 

 
 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Percusionista 
 
 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Saxofonista (alto) 
 
 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

 
Flautista (Flauta 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
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Transversal) 
 
 

do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

 
Trombonista 

(Trombone de 
Vara) 

 
 

Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  

 
Trompetista  

 
 

Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Trompista 
(saxhorn mibemol) 

 
 

 
Executar tarefas na área da musica como: ensaios sob orientação do maestro sob orientação do maestro (regente) 
e apresentações nos dias e horários mediante ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Cultura e Desporto ou 
do Gabinete do Administrador Municipal, bem como zelar o instrumento (com limpeza periódica), o fardamento e o 
material didático e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da banda de música.  
 

Monitor de 
percussão 

 
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino da musica instrumental, transmitindo o conteúdo teórico-
prático, utilizando materiais e instalações apropriadas para desenvolver o interesse pela partitura e audição 
apurada do aluno, sua capacidade de análise crítica e suas aptidões musicais para atuação nas mais diversas 
áreas da música. 
 

Monitor de Flauta 

 
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino da musica instrumental, transmitindo o conteúdo teórico-
prático, utilizando materiais e instalações apropriadas para desenvolver o interesse pela partitura e audição 
apurada do aluno, sua capacidade de análise crítica e suas aptidões musicais para atuação nas mais diversas 
áreas da música. 
 

Monitor de 
Teclado 

 
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino da musica instrumental, transmitindo o conteúdo teórico-
prático, utilizando materiais e instalações apropriadas para desenvolver o interesse pela partitura e audição 
apurada do aluno, sua capacidade de análise crítica e suas aptidões musicais para atuação nas mais diversas 
áreas da música. 
 

Monitor de Violão 

 
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino da musica instrumental, transmitindo o conteúdo teórico-
prático, utilizando materiais e instalações apropriadas para desenvolver o interesse pela partitura e audição 
apurada do aluno, sua capacidade de análise crítica e suas aptidões musicais para atuação nas mais diversas 
áreas da música. 
 

 
Monitor de Violino 

 
 

 
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino da musica instrumental, transmitindo o conteúdo teórico-
prático, utilizando materiais e instalações apropriadas para desenvolver o interesse pela partitura e audição 
apurada do aluno, sua capacidade de análise crítica e suas aptidões musicais para atuação nas mais diversas 
áreas da música. 
 

Professor de 
Educação Básica I 

 
Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; ministrar aulas, promovendo o 
processo de ensino/aprendizagem; exercer atividades de coordenação pedagógica; participar da avaliação do 
rendimento escolar; atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de 
deficiência; participar de reuniões pedagógicas; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento 
programados pela secretaria Municipal de Educação; participar de atividades escolares que envolvam a 
comunidade; elaborar relatórios; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo 
de aprendizagem; elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal; participar de programas de 
avaliação escolar ou institucional; realizar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Cargo Descrição das Atribuições 

Auxiliar 
Administrativo 

 
Executar tarefas administrativas auxiliares, nas áreas de protocolo, arquivo, orçamentos e finanças, pessoal, 
material e patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e registro de dados; realizar serviços 
específicos de datilografia e digitação e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente do sistema 
administrativo;  outras atividades inerentes ao cargo. 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

 
Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar 
indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as famílias para utilização 
adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas  áreas 
prioritárias da Atenção Básicas; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre 
a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;  Desenvolver ações de 
educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades 
e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe.  
 

Agente de 
Endemias 

 
Executar tarefas de orientação e prevenção de endemias e epidemias com larga proliferação, tipo: Dengue, 
Doença de Chagas, Febre Amarela, etc.;  fazer visitas freqüentes à população, orientando a prevenção e a 
manipulação na defesa destas endemias;  orientando quando da operacionalização dos primeiros socorros;  
ensinar a população dos cuidados relativos ao combate a endemias e preparação para cura, após a orientação 
médica; desenvolver trabalhos educativos com indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de 
doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde da comunidade;  outras atividades inerentes ao cargo. 
 

Auxiliar de 
Odontologia 

 
Manusear material odontológico; instrumentadora de materiais; auxiliar o cirurgião dentista na manipulação de 
material esterilizado; esterilização de material; preparação da sala para procedimentos; preenchimento das fichas 
de odontologia; prestar assistência, direta ou indiretamente, ao paciente sempre sob a supervisão do cirurgião 
dentista ou do técnico em higiene dental;  outras atividades inerentes ao cargo. 
 

 
 

 
 

ENSINO FUNDAEMNTAL INCOMPLETO 
Cargo Descrição das Atribuições 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

 
Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de cozinha, copa, jardinagem, lavanderia, limpeza, 
conservação, capatazia e outros similares;  Tarefas Típicas: COPA- Efetuar sob orientação imediata, serviços de 
copa, preparando café, chá, sucos, sanduíches. Lavar louças, copos, garrafas, talheres e outros utensílios de copa, 
inclusive eletrodomésticos, usando material adequado, além de água e sabão, a fim de assegurar sua higiene, 
limpeza e conservação. Manter o asseio das dependências da capa, limpando, guardando os utensílios nos 
devidos lugares, retirando louças quebradas e outros detritos, para manter a ordem e higiene do local. Efetuar o 
polimento de talheres, vasilhames metálicos e de outros utensílios da copa, mediante uso de material adequado, 
para assegurar-lhes a conservação e o bom aspecto. Servir café, chá, sucos, água e lanches nas diversas 
unidades da instituição. Verificar diariamente o abastecimento dos refrigerantes, controlando os gêneros 
alimentícios e registrando as quantidades existentes, para proceder renovação do estoque. 

 

 
Vigia 

 

 
Exercer a vigilância dos prédios públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionado suas dependências, 
para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;  Tarefas Típicas: Executar a 
ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e 
outras vias de acesso estão fechadas corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e 
constatando irregularidades para possibilitar a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e 
prevenir incêndios e outros danos; controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando 
veículos, bolsas e sacolas, examinando os volumes transportados, conferindo notas fiscais e fazendo os registros 
pertinentes, para evitar desvio de materiais e outras faltas; comunicar a pessoa ou órgão competente, informando 
das ocorrências do seu setor, para permitir a tomada de providências adequadas a cada caso; registrar sua 
passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto para comprovar a regularidade de sua 
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ronda. atender os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados;  outras atividades 
inerentes ao cargo. 
 

Motorista I 

 
Dirigir veículos; examinando as condições de funcionamento de veículo, abastecendo regularmente e 
providenciando a sua manutenção; outras atividades inerentes ao cargo. 

 

Motorista II 

 
Dirigir veículos; examinando as condições de funcionamento de veículo, abastecendo regularmente e 
providenciando a sua manutenção; outras atividades inerentes ao cargo. 

 

Merendeira Executar os serviços gerais atinentes às atividades inerentes ao cargo. 

 

  

  

 


