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ANEXO I -  QUADRO DE VAGAS 
 

Código Cargos 
Jornada 

de 
Trabalho 

Vagas¹ 
Requisitos Mínimos² Remuneração 

AC PD Total 

01 
Agente 
Administrativo 

40 h/s 2 0 2 Ensino médio completo. 
R$ 1.500,00 

 

02 
Agente 
Comunitário de 
Saúde - USF 

40 h/s 1 0 1 

I – Haver concluído o ensino médio (Art. 7º,II 
da Lei. N.º 13.595/2018); II – Residir na área 
deste a data de publicação do Edital, 
(Conforme Art.6º, I, Lei n.º 11.350/06); III–
Haver concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial, conforme 
Cap. IV, deste Edital. 

R$ 1.250,00 
 

03 Assistente Social 30 h/s 2 0 2 
Curso Superior em Serviço Social e registro 
no Conselho Regional de Serviço Social  

R$ 1.600,00 
 

04 
Auxiliar de 
Serviços Gerais 

40 h/s 10 1 11 Ensino Fundamental completo 
R$ 998,00 

 

05 
Auxiliar em Saúde 
Bucal - USF 

40 h/s 3 0 3 
Ensino médio e Curso Técnico de Auxiliar de 
Consultório Dentário 

R$ 998,00 
 

06 Contador 20 h/s 2 0 2 
Curso em Ciências Contábeis e Registro no 
Conselho Regional de Contabilidade 

R$ 2.200,00 
 

07 Digitador 40 h/s 1 0 1 Ensino médio completo. 
R$ 998,00 

 

08 Enfermeiro - USF 40 h/s 1 0 1 
Curso Superior em Enfermagem e registro 
no Conselho Regional de Enfermagem 

R$ 2.128,00 
 

09 Farmacêutico 20h/s 1 0 1 
Curso Superior em Farmácia e Registro no 
Conselho Regional de Farmácia 

R$ 2.418,00 

10 Médico - USF 40 h/s 3 1 4 
Curso superior em medicina e registro no 
CRM/PB. Lei n.º 473/2019 

R$ 11.000,00 
 

11 Monitor de Creche 40 h/s 3 1 4 Ensino médio completo 
R$ 998,00 

 

12 Motorista 40 h/s 3 0 3 
Ensino médio e Habilitação (CNH) na 
categoria “D” 

R$ 1.400,00 
 

13 Odontólogo - USF 40 h/s 2 0 2 
Curso Superior em Odontologia e registro no 
Conselho Regional de Odontologia 

R$ 2.612,66 
 

14 Orientador Social 40 h/s 3 1 4 Ensino médio completo 
R$ 1.500,00 

 

15 
Procurador 
Jurídico 

20 h/s 2 0 2 
Bacharelado em Direito e inscrição na 
ordem dos Advogados do Brasil 

 R$ 2.000,00 
 

16 
Professor B - 
Pedagogia 

30 h/s 7 1 8 

I - Curso Licenciatura em Pedagogia, ou II - 
Curso Licenciatura Plena com habilitação 
em Séries Iniciais, ou III - Curso Normal 
Médio (habilitação em Séries Iniciais), ou IV 
- complementação em Séries Iniciais, de 
acordo com o artigo 63 da LDB (Lei n.º 
9394/96), para portadores de diploma de 
graduação em Pedagogia ou Normal 
Superior com habilitação em outras áreas. 

R$ 1.899,03 

17 
Professor C - 
Educação Física 

30 h/s 1 0 1 
Licenciatura Plena em Educação Física e 
registro no Conselho Regional de Educação 
Física 

R$ 2.170,27 

18 
Professor C - 
Matemática 

30 h/s 2 0 2 Licenciatura Plena em Matemática R$ 2.170,27 

19 
Técnico em 
Enfermagem 

40 h/s 3 0 3 
Curso Técnico em Enfermagem e registro no 
Conselho Regional de Enfermagem 

R$ 998,00 

  TOTAL  52 5 57 
  

 

 

 

 

 

 

 

¹AC – AMPLA CONCORRÊNCIA/ PD –  PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

² http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_20_capSumula266.pdf  
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ANEXO II - REQUISITOS DOS CARGOS 

Cargos Requisitos 

Agente Administrativo 

Desenvolver dentro de cada setor as atribuições referentes a sua função. 
Manter documentos arquivados e organizados. 
Controle das rotinas de cada setor. 
Digitação. 
Executar, acompanhar e desenvolver rotinas tais como: registros, arquivos e controles, 
procedimentos administrativos, além de realizar tarefas de apoio às chefias.  

Agente Comunitário de 
Saúde-USF 

Lei nº 11.350/2006 
 

Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida.  
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Assistente Social 
Lei n

o
 8.662/1993 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; 
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 
Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 
Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e 
para subsidiar ações profissionais; 
Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública; 
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 
Realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto 
a órgãos da administração pública e outras entidades. 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Auxiliar de Serviços Gerais 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências da Unidade 
Administrativa a que estiver vinculado; 
Prestar serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e 
instrumentos adequados e rotinas previamente definidas pelo superior hierárquico; 
Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los 
em condições de uso; 
Executar atividades de copa; 
Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e 
entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; 
Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de segurança do trabalho; 
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu  local de trabalho e 
atuar nas tarefas de distribuição e armazenamento de gêneros da merenda escolar, bem como na 
higienização da cozinha; 
Participar das reuniões durante o horário de trabalho, quando convocado; 
Executar outras atividades de apoio operacional. 

Auxiliar em Saúde Bucal – 
USF 
Lei nº 11.889/2008. 
 

Organizar e executar atividades de higiene bucal;  
Processar filme radiográfico;  
Preparar o paciente para o atendimento;  
Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares;  
Manipular materiais de uso odontológico;  
Selecionar moldeiras;  
Preparar modelos em gesso;  
Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em 
saúde bucal;  
Executar limpeza, assepsia, desinfeção 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 
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produtos e resíduos odontológicos;  
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários;  
Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal;  
Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Contador 
Lei Municipal n.º463/2019 
 

Planejar as competências da Contadoria Geral Municipal, em respeito à legislação aplicável; 
Levantar e assinar mensalmente os balancetes e anualmente o balanço;  
Arquivar documentos relativos à movimentação financeira patrimonial; 
Controlar, contábil e extra contabilmente a movimentação do Fundo de Participação dos Municípios; 
Controlar a movimentação de transferências financeiras recebidas de órgãos do Estado e da União, 
inclusive de outros fundos especiais; 
Analisar balanços e balancetes;  
Preparar relatórios informativos referentes à situação financeira e patrimonial do Município de 
Mataraca; 
Verificar e interpretar contas do ativo e do passivo; 
Preparar pareceres referentes à Contabilidade Pública Municipal, nos termos da legislação 
específica; 
Programar, executar, controlar e avaliar toda a contabilidade municipal; 
Coordenar os serviços da área contábil referentes ao cadastramento de processos, emissões de 
guias, movimentações de processos, lançamentos de receitas e despesas; 
Assinar processos de natureza contábil; 
Emitir parecer técnico sobre processos da área contábil; 
Emitir relatórios contábeis sobre a arrecadação de tributos municipais para consultas gerenciais; 
Acompanhamentos de processos perante o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da 
União, Controladoria Geral da União; 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Digitador 

Executar a partir dos gabaritos fornecidos, operações de digitação de dados para processamento 
eletrônico; 
Verificar conteúdos e finalidades dos documentos-base recebidos para gravação; 
Digitar dados constantes de documentos-base, segundo orientação recebida; 
Editar instruções e dados de acordo com mensagens emitidas pelo equipamento; 
Comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade observada nos documentos base; 
Manter e conservar os materiais e equipamentos que utiliza; 
Arquivar documentos possibilitando o controle e consultas posteriores;  
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Enfermeiro – USF 
Lei nº 7.498/1986 

I – privativamente: direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 
saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; planejamento, 
organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem;  
consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; consulta de 
Enfermagem; prescrição da assistência de Enfermagem; cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes graves com risco de vida; cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 
II – como integrante da equipe de saúde: participação no planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde; participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais 
de saúde; prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública 
e em rotina aprovada pela instituição de saúde; participação em projetos de construção ou reforma 
de unidades de internação; prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como 
membro das respectivas comissões; participação na elaboração de medidas de prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 
Enfermagem; participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; prestação de assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente, puérpera e ao recém-nascido; participação nos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários 
e de alto risco; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; execução e assistência 
obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia; participação em 
programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família 
e da população em geral; participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal 
de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;  participação nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do 
trabalho; participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra 
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participação no desenvolvimento 
de tecnologia apropriada à assistência de saúde. Demais atividades inerentes ao cargo.  

Farmacêutico 
Decreto n.º 85.878/1981 
 

Desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeias, 
quando a serviço do público em geral; 
Assessoramento e responsabilidade técnica em: órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos 
farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de 
controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de 
diagnósticos ou capazes de determinar dependência física ou psíquica; órgãos, laboratórios, 
setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem extração, purificação, controle de 
qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos 
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farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; depósitos de produtos farmacêuticos de 
qualquer natureza; 
A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionados com 
atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; 
São atribuições dos profissionais farmacêuticos, as seguintes atividades afins, respeitadas as 
modalidades profissionais, ainda que não privativas ou exclusivas: a direção, o assessoramento, a 
responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em: órgãos ou 
laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos especializados; 
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e 
atestados do âmbito das atribuições respectivas. 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Médico – USF 
Lei Nº 12.842/2013 

Executar atividades profissionais típicas, correspondente à formação em medicina; 
Desenvolver suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para: I - a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde; II - a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças; III - 
a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências. 
Integrar a equipe de saúde assistir o indivíduo ou a coletividade; 
Atuar em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde que a compõem. 
Fazer consultas, receituários e tratamentos da saúde dos pacientes; 
Ministrar ações educativas voltadas à saúde dos servidores públicos e da população em geral; 
Participar obrigatoriamente, quando designado, da junta médica do Município e ao atendimento ao 
programa. 
Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltado para 
a comunidade em geral. 
Executar outras atividades próprias da formação que lhe forem atribuídas. 

Monitor de Creche 

Inserido na interdisciplinaridade de diversas áreas do conhecimento, para inserir o educando com 
necessidades educativas especiais no contexto escolar, colaborando assim, com a perspectiva da 
educação inclusiva: Exercer atividades administrativas relacionadas com a gestão educacional, 
apoio técnico operacional e de secretariado escolar; 
Controlar permanência, entrada e saída de alunos na escola, encaminha à Direção Escolar 
qualquer alteração na rotina escolar; não permite a saída de alunos sem prévia autorização; 
Executa atividades relacionadas as práticas de estimulação, recreação, ludicidade, e cuidados nas 
atividades de vida diária- AVD (higiene pessoal, alimentação e locomoção), atendendo às 
especificidades individuais de cada criança; 
Auxiliar o professor em sala de aula responsabiliza-se pela turma na ausência do professor.  
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Motorista 

Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e 
testando freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento;  
Informa defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada a 
chefe da manutenção; 
Dirige o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para 
conduzi-los aos locais indicados; 
Porta os documentos do veículo e zela pela sua conservação; 
Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; 
Executar e manter a limpeza interna e externa dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

Odontólogo – USF 
Lei Nº 5.081/1966 

Praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em 
curso regular ou em cursos de pós-graduação; 
Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 
Odontologia; 
Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego; 
Aplicar anestesia local e truncular; 
Empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem 
meios eficazes para o tratamento; 
Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida 
e a saúde do paciente; 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Orientador Social 

Realização de abordagens externas e buscas territoriais (de participantes nos programas) 
participação em reuniões de planejamento e atividades avaliação do trabalho com a equipe 
envolvida; 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização; 
Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades 
e, ou, na comunidade; 
Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

Procurador Jurídico 
Lei Municipal n.º463/2019 
 

Desempenho de atividades auxiliares ao Procurador-Geral, consistentes no assessoramento, com 
vista à realização de suas atribuições, previstas em lei; 
Realização da assessoria jurídica junto aos órgãos da estrutura administrativa do Município de 
Mataraca; 
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Análise de processos ou procedimentos, sob os aspectos técnico, administrativo, operacional e 
jurídico, na condição de assessoria; 
Acompanhar processos administrativos e judiciais de interesse do Município; 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

Professor B - Pedagogia 
Professor C - Educação 
Física 
Professor C - Matemática 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; 
Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão 
de alunos; 
Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da 
Escola; 
Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso; 
Produzir textos pedagógicos; 
Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; 
Participar na eleição do Conselho Escolar. 
Acompanhar atividades pedagógicas realizadas com as crianças, nas providências, controle e 
guarda do material pedagógico; 
Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; 
Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; 
Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar; 
Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

Técnico em Enfermagem 
Lei nº 7.498/1986 

Assistir ao Enfermeiro: a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 
de assistência de Enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 
em estado grave; c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas 
de vigilância epidemiológica; d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; e) na 
prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a 
assistência de saúde; f) na execução dos programas: participação nos programas e nas atividades 
de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 
Executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro; 
Integrar a equipe de saúde. 
Demais atividades inerentes ao cargo.  

 


