
 

 

 

ANEXO I - QUADRO GERAL DOS CARGOS E SALÁRIOS E ATRIBUIÇÕES 

 

 
QUADRO GERAL DOS CARGOS E SALÁRIOS 

 

CARGO REMUNERAÇÃO 
INICIAL R$ 

 

VAGAS 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

 

TIPO DE PROVA 

Professor 
(Pedagogo) 

 

R$ 989,19 

 

2 

Habilitação em Nível Superior de 
licenciatura plena na área de atuação 

 

 

20h 

 

 

Prova objetiva e Prova de títulos 

Professor de 
Inglês 

R$ 989,19 1 Habilitação em Nível Superior de 
licenciatura plena na área de atuação 

20h Prova objetiva e Prova de títulos 

Farmacêutico R$ 1.883,20 1 Nível Superior em Farmácia ou 
Farmácia/Bioquímica 

20h Prova objetiva 

Psicólogo R$ 1.883,20 1 Nível Superior em Psicologia 20h Prova objetiva 

Auxiliar de Obras e 
Serviços Públicos 

(Gari) 

R$ 963,00 1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 40h Prova objetiva 

 

 



 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 PROFESSOR PEDAGOGO E INGLÊS: 

- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem. 
- Participar do processo de planejamento das atividades da escola. 
- Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino. 
- Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola. 
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino. 
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos. 
- Estabelecer formas alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento. 
- Atualizar-se em sua área de conhecimento. 
- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. 
- Zelar pela aprendizagem do aluno. 
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino. 
- Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe. 
- Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s). 
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente. 
- Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento. 
- Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola. 
- Zelar pela disciplina e pelo material docente. 
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 

 



 

 

 FARMACÊUTICO: 

 Dispensar medicamentos psicotrópicos, consultando o médico responsável ou o prontuário do paciente bem como controlando as quantidades a 
serem fornecidas aos mesmos; 

 Dispensar medicamentos de uso contínuo e permanente – antiretrovirais (ARV), consultando a o receituário da medicação e efetuando a entrega, 
para tratamento farmacológico dos pacientes; 

 Realizar e manter atualizado cadastro de usuários de medicação; 

 Realizar o atendimento e a supervisão de funcionários que atendem no balcão da farmácia, para cumprir, dentro dos limites estabelecidos, a 
assistência farmacêutica aos cidadãos, permitindo que tenham acesso ao medicamento e sejam informados de seu uso correto e racional e da 
forma adequada de armazenamento; 

 Verificar o estoque de medicamentos, de insulina, dos medicamentos utilizados em ambulatórios, nos consultórios oftalmológicos e ginecológicos, 
observando o prazo de validade entre outros aspectos, para manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos necessários à realização dos 
serviços; 

 Verificar as condições de funcionamento das geladeiras a fim de manter os medicamentos armazenados em perfeita condição de conservação e 
utilização; 

 Controlar medicamentos psicoativos e de alto custo; 

 Controlar a entrega do talonário de “receitas controladas” para medicamentos psicoativos entregues aos médicos, de acordo com as normas de 
vigilância sanitária; 

 Informar aos prescritores quando um medicamento passou a ser incluído na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde; 

 Manter os médicos informados sobre a existência de medicamentos diferentes daqueles integrantes da rede, porém relacionados a sua 
especialidade; 

 Entrar em contato com entidades regionais de saúde para solicitar o fornecimento de medicamentos que estejam em falta no Município; 

 Prestar orientações à Comissão de Licitação para que os medicamentos adquiridos pela Prefeitura sejam entregues dentro das especificações 
solicitadas e sejam produtos de boa qualidade; 

 Elaborar mapas de controle de suprimento de medicamentos; 

 Pesquisar novos medicamentos; 

 Prestar orientação às unidades de saúde sobre a Relação Municipal de Medicamentos, identificando as propriedades farmacológicas dos 
medicamentos disponíveis, armazenamento ideal e dispensação adequada; 



 

 

 Realizar visitas técnicas em farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas para 
orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente. 

 

PSICÓLOGO: 

Atividades de psicologia na área de saúde: 

 Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; 

 Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; 

 Articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 

 Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de 
tratamento terapêutico; 

 Desenvolver ações na área de educação em saúde aplicando técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e 
emocional do indivíduo, visando a motivação, a comunicação e a educação no processo de mudança social nos serviços de saúde; 

 Trabalhar em situação de agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal participando das decisões com relação à conduta a ser 
adotada pela equipe, como: internações, intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; 

 Participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental dos indivíduos, bem como sobre a adequação das estratégias diagnosticas 
e terapêuticas a realidade psicossocial. 

 Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes 
de enfermidades; 

 Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e 
tratamento de enfermidades; 

 Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

Atividades de psicologia na área educacional 

 Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos 
dos vários ramos da psicologia; 

 Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-
se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade, bem como no psicodiagnóstico;  



 

 

 Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, objetivando auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes de 
atender as necessidades individuais; 

 Analisar as características de indivíduos supra e infradotados e portadores de necessidades especiais, utilizando métodos de observação e pesquisa, 
para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; 

 Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando 
testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para 
tratamento com outros especialistas; 

 Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para 
a futura adequação do indivíduo ao trabalho; 

 Colaborar com a adequação, por parte dos educadores de conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de 
seus papeis; 

 Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das 
equipes e ao crescimento individual de seus integrantes; 

 Elaborar e executar procedimentos destinados aos conhecimentos da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, através 
de uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 

 Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Profissional; 

 Participar de programas de formação continuada, visando seu aperfeiçoamento profissional; 

 Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

Atividades de psicologia na área social 

 Atuar em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando programas de âmbito social;   

 Estudar e avaliar os processos intra e interpessoais visando a aplicação de técnicas psicológicas que contribuam para a melhoria da convivência 
familiar e comunitária; 

 Reunir informações a respeito dos usuários da política de assistência social, contribuindo para a elaboração de programas e projetos que removam 
barreiras e/ou bloqueios psicológicos; 

 Prestar assistência psicológica a crianças, adolescentes e famílias expostos a situações de risco pessoal e social; 

 Pesquisar, analisar e estudar variáveis psicológicos que influenciam o comportamento dos indivíduos; 

 Assessorar na elaboração e implementação de programas de mudanças de caráter social e técnica, em situação planejada ou não. 



 

 

 Participar do planejamento, desenvolvimento e avaliação de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, priorizando os elementos 
psicológicos a serem potencializados e/ou superados a partir da realidade; 

 Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

 AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 

 Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais 
em condições de higiene e trânsito; 

 Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para aparar o gramado de ruas, vias expressas, praças e demais logradouros públicos 
municipais, recolhendo e acondicionando a grama em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; 

 Limpar ralos, caixas de passagem e bocas-de-lobo e raspar meios-fios; 

 Fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas sépticas, esgotos, caixas de areias, poços e tanques bem como capinar e roçar 
terrenos, quebrar pedras e pavimentos; 

 Auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e na execução de serviços de calcetaria; 

 Auxiliar na fabricação de tijolos, manilhas, tubos, telhas e outros artefatos de cimento ou barro; 

 Auxiliar no preparo de argamassa, concreto, redes de esgoto pluvial e cloacal, caixas de redes de inspeção, bocas-de-lobo e executar outras tarefas 
auxiliares de obras; 

 Moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando a fôrma e o material adequado, seguindo instruções 
predeterminadas; 

 Colocar e retirar correntes e lonas nas caixas estacionárias bem como descarregá-las em aterro sanitário; 

 Auxiliar na construção de palanques e andaimes e outras obras; 

 Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas e carregar e descarregar veículos, 
empilhando os materiais nos locais indicados; 

 Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; 

 Observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando equipamentos de proteção e tomando precauções para não causar danos a 
terceiros; 

 Executar outras atribuições afins. 
 

 


