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ANEXO – I  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1- PORTUGUÊS 
CARGOS: ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS, ADVOGADO, ANALISTA DE 
SUPORTE, ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÕES DE DADOS, ARQUITETO, ARQUIVISTA 
DE DOCUMENTOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE DE SERVIÇOS JURÍDICOS, 
ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, ATENDENTE SOCIAL, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR 
DE LABORATÓRIO, CONTADOR, EDUCADOR INFANTIL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, 
FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DE OBRAS, FISIOTERAPEUTA, 
FONOAUDÓLOGO, INSTRUTOR DE PROGRAMA, MÉDICO, NUTRICIONISTA, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, ODONTÓLOGO, PEDAGOGO, PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA, PROTÉTICO, PSICÓLOGO, SECRETÁRIO EXECUTIVO, SECRETÁRIO DE 
DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO DESPORTIVO, TÉCNICO EM 
CONTROLE DE MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE 
DENTAL, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, TÉCNICO EM VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, WEB DESIGNER, ZOOTECNISTA. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação 
de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
CARGOS: AGENTE DE VIGILÂNCIA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, CONFEITEIRO, COVEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, 
ENCANADOR, FOTÓGRAFO, GARI, INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS, JARDINEIRO, 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, MOTORISTA I, MOTORISTA II, OPERADOR DE BRAÇO, 
MÚSICO, OPERADOR DE MÁQUINA AUTOMOTIVA DE GRANDE PORTE 
(MOTONIVEADOR, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA), OPERADOR DE 
MÁQUINA PROCESSADORA DE SOJA, OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO, PADEIRO, 
PEDREIRO, PINTOR, PROJETOR DE FILMES, SERRALHEIRO, TELEFONISTA, TRATORISTA. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão 
do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de 
Texto. 
 
 
2- MATEMÁTICA 
CARGOS: ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS, ADVOGADO, ANALISTA DE 
SUPORTE, ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÕES DE DADOS, ARQUITETO, ARQUIVISTA 
DE DOCUMENTOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE DE SERVIÇOS JURÍDICOS, 
ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENTE DE FARMÁCIA, ATENDENTE SOCIAL, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR 
DE LABORATÓRIO, CONTADOR, EDUCADOR INFANTIL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, 
FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DE OBRAS, FISIOTERAPEUTA, 
FONOAUDÓLOGO, INSTRUTOR DE PROGRAMA, MÉDICO, NUTRICIONISTA, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, ODONTÓLOGO, PEDAGOGO, PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA, PROTÉTICO, PSICÓLOGO, SECRETÁRIO EXECUTIVO, SECRETÁRIO DE 
DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO DESPORTIVO, TÉCNICO EM 
CONTROLE DE MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE 
DENTAL, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, TÉCNICO EM VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, WEB DESIGNER, ZOOTECNISTA. 
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Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 
CARGOS: AGENTE DE VIGILÂNCIA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, CONFEITEIRO, COVEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, 
ENCANADOR, FOTÓGRAFO, GARI, INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS, JARDINEIRO, 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, MOTORISTA I, MOTORISTA II, OPERADOR DE BRAÇO, 
MÚSICO, OPERADOR DE MÁQUINA AUTOMOTIVA DE GRANDE PORTE 
(MOTONIVEADOR, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA), OPERADOR DE 
MÁQUINA PROCESSADORA DE SOJA, OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO, PADEIRO, 
PEDREIRO, PINTOR, PROJETOR DE FILMES, SERRALHEIRO, TELEFONISTA, TRATORISTA. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Porcentagem e juros simples. 
 
 
3- CONHECIMENTOS GERAIS 
CARGOS: TODOS 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Arapongas e Geografia do 
País, Estado do Paraná e Município de Arapongas. 
 
 
4- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Cargo:ADVOGADO 
Conhecimentos Específicos: I. DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias 
fundamentais. Dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do 
poder de tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos 
impostos dos Municípios. Das finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios 
gerais da atividade econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: 
modalidade e formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. 
Prescrição: conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de 
fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. 
Extinção das obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; 
compensação, novação, transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. 
Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; 
fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, condição da ação, 
classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do processo; pressupostos 
processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição. Sujeitos da relação 
processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo. Pedido: petição inicial 
– requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; 
interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, exceção e objeção; exceções 
processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada. IV 
DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributaria. Impostos. Taxas. 
Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributaria. V 
DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. 
Contratos administrativos. Serviços públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. 
Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da administração. Controle da 
administração pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. 
Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO 
TRABALHO. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e 
temporário. O empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. 
Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. 
Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. 
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Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho. 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 
2005. 
 
Cargo:AGENTE DE VIGILÂNCIA 
Conhecimentos Específicos: Saúde pública; práticas médico-sanitárias e ações preventivas; 
biossegurança; bioética; riscos do trabalho da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde; problemas sanitários, médicos e sociais; epidemiologia; 
regulamentação e fiscalização da saúde; normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; 
aspectos burocrático-normativos em saúde pública; vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; 
falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, estocagem e comercialização de 
alimentos, medicamentos e insumos à indústria e comércio; instrumentalização legal e noções de 
risco em saúde pública; consciência sanitária; sistemas de informação, monitoramento e coleta de 
dados clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e 
vigilância sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e 
vigilância da saúde, normatização e controle de aspectos do meio-ambiente seu uso e preservação; 
tecnologias em saúde, epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; 
código sanitário municipal. Noções básicas de informática. 
 
 
Cargo:ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS 
Conhecimentos Específicos: Banco de dados: Fundamentos. Abstração de Dados. Modelagem 
conceitual de dados. Modelo de entidade relacionamento. Normalização. Gerenciamento de Banco 
de Dados SQL Server 2005 (Instanciação, Configuração do Uso de Memória, Otimização por Grupo 
de Arquivos, Modos de Autenticação, Backup / Restauração, Replicação). Projeto Lógico de Banco 
de Dados; Projeto Físico de Banco de Dados. Integridade Referencial. Algebra Relacional. 
Linguagem de definição e manipulação de dados SQL ANSI (American National Standards 
Institute). Views, Procedures e Triggers. Banco de dados distribuídos. Data mining e Data 
Warehouse. RAID. Norma ISO 27001. 
 
 
Cargo:ANALISTA DE SUPORTE 
Conhecimentos Específicos: Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de 
programação: tipos de dados; operadores; expressões; estruturas de controle e repetição; 
fluxogramas e diagramas de bloco. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores e 
matrizes, registros, listas, filas, pilhas e árvores; métodos de busca e ordenação; recursividade; 
funções e procedimentos: variáveis locais e globais; utilização de parâmetros. Programação 
Orientada e Objetos: fundamentos; classes concretas e abstratas; interfaces; objetos; atributos; 
métodos; herança; polimorfismo; encapsulamento; construtores e destrutores. Linguagens de 
programação: Java, Delphi, Object Pascal. Desenvolvimento para web: Linguagem PHP, HTML, 
xHTML, XML, CSS,  JAVASCRIPT. Redes de Computadores: Arquiteturas de rede; Topologias; 
Equipamentos de conexão e transmissão; Modelo OSI da ISO; Arquitetura e protocolos TCP/IP; 
Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP e SNMP. Ambiente Microsoft 
Windows 2000/2003/2008: instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS; Active Directory, IIS, 
Terminal Service; Serviços de arquivo e impressão em rede. Norma ISO 27001. Desenvolvimento 
de Sistemas. Processo de Software. Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Garantia de 
Qualidade de Software. Técnicas de Teste de Software. Banco de Dados: Conceitos e arquitetura de 
um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SQL SERVER 2005); Modelagem de dados e projeto 
lógico de banco de dados relacional; a linguagem SQL; Controle de transações; Indexação e 
hashing; Processamento da consulta; Controle de concorrência. Segurança Computacional: 
criptografia simétrica e assimétrica; assinatura digital, certificado digital, características do DES, 
AES e RSA; funções hash (MD5 e SHA-1). Hardware: Dispositivos de Armazenamento, 
Gerenciamento de Memória, Tipos de Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Placa Mãe, 
Interfaces paralela, serial, IDE, USB. Configuração de Microcomputadores. Microprocessadores, 
Barramentos. 
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Cargo:ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÃO DE DADOS 
Conhecimentos Específicos: Conectividade de Rede, Sistema Numérico Binário, Sistema 
Numérico Hexadecimal, Conversão entre Sistemas Numéricos, Lógica Booleana, Endereço 
IP, Máscaras de Rede, Topologias de Rede, LAN, MAN, WAN, SAN, Redes Wirelles, 
Segurança em Redes Wirelles, Ethernet, Modelo OSI, Modelo TCP/IP, Meios de 
Transmissão, Sub-Redes, Protocolos de Roteamento, Cabeamento Estruturado, 
Roteamento, VLSM, Conceitos de Comutação, Switches, DTE/DCE, VLAN, NAT, PAT, 
Relação Cliente/Servidor, Sistemas Operacionais (Ambiente Microsoft Windows 
2000/2003/2008: instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS; Active Directory, IIS, 
Terminal Service; Serviços de arquivo e impressão em rede; Linux : IpTables, DNS, 
DHCP, PROXY - SQUID), FTP, DNS, DHCP, Gerenciamento de Rede, Hardware: 
Dispositivos de Armazenamento, Gerenciamento de Memória, Tipos de Memória, Placa 
Mãe, Microprocessadores, Barramentos. RAID. Norma ISO 27001. Segurança 
Computacional: criptografia simétrica e assimétrica; assinatura digital, certificado digital, 
características do DES, AES e RSA; funções hash (MD5 e SHA-1). 
 
 
Cargo:ARQUITETO 
Conhecimentos Específicos: Projeto de arquitetura: 1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto. 
1.2 Programação de necessidades físicas das atividades. 1.3 Noções de Topografia e condições do 
terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas. 1.4 
Controle ambiental das edificações (térmico ,acústico e luminoso).  1.5 Princípios e normas 
relacionados à acessibilidade arquitetônica; Gestão democrática e planejamento participativo: 
2.1 Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. 2.2 A paisagem, o 
paisagismo e o meio ambiente. 2.3 Infra-estrutura urbana. 2.4 Legislação urbanística 
Municipal: códigos de obras, uso e ocupação do solo, zoneamento, taxa de ocupações, 
recuos, parcelamento do solo; Sistemas estruturais e construtivos: noções básicas sobre 
concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e estrutura metálica; Ênfase nas 
questões do melhor aproveitamento e alternativas de construções públicas. 4.1 Projetos 
de reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques, 
complexos poliesportivos, habitação popular; Acompanhamento de obras. 5.1 Construção 
e organização do canteiro de obras. 5.2 Coberturas e impermeabilização. 5.3 Esquadrias. 
5.4 Pisos e revestimentos: noções sobre impermeabilização, concreto aparente, 
argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e gesso; Legislação: 6.1 Normas técnicas, legislação 
profissional; Informática aplicada à arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema 
AUTO CAD 2000. 
 
Cargo:ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS 
Conhecimentos Específicos: Noções básicas de arquivo, comunicação interna, protocolo. Noções 
básicas de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações 
humanas. Noções básicas de informática. Organização do local de trabalho. 
 
 
Cargo:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Arapongas-Pr; Lei de Licitações; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; 
edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, 
gráficos, memorandos; Constituição Federal Art. 1º ao Art. 37; Noções básicas de atendimento ao 
público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de 
informática. 
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Cargo:ASSISTENTE DE SERVIÇOS JURÍDICOS 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Arapongas-Pr; Lei de Licitações; Constituição Federal; Lei nº 4320/64; Noções básicas de 
Direito Administrativo; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, atas, circulares, memorandos; Boas maneiras, comportamento no 
trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. Atividades específicas de acordo com 
as atribuições do cargo. 
 
 
Cargo:ASSISTENTE SOCIAL 
Conhecimentos Específicos: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da 
profissão; Serviço Social e formação profissional;  A dimensão política da prática profissional; 
Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na 
contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. 
Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética 
Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação 
profissional na política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da 
Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
Cargo:ATENDENTE DE FARMÁCIA 
Conhecimentos Específicos: Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, 
elementos, formas e barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Formas farmacêuticas. Vias 
de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos medicamentos. Princípios de 
Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas preventivas e auxiliares na conservação dos 
medicamentos.  Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-sepsia das mãos, materiais e 
instalações. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e farmácia hospitalar. Legislação 
Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Profissional. Noções de higiene no 
ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos de 
controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998.  Dispensação de Produtos Farmacêuticos 
e correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização 
e Funcionamento de Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema 
Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
 
 
Cargo:ATENDENTE SOCIAL 
Conhecimentos Específicos: História Social da criança e da família. Sistema educacional brasileiro. 
A educação nos dias atuais. História dos movimentos sociais e mobilização social. Exclusão social. 
Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Proteção integral: políticas integradas. 
Conselho de direitos: o que é, o que faz.  Conselho Tutelar: o que é, o que faz. Crianças e 
adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas vicissitudes. Álcool, tabagismo, 
outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Direitos da Criança e do Adolescente, Pessoa 
com Deficiência e Idoso. Conhecimentos básicos sobre ECA, LOAS, e da Política Nacional dos 
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência Noções básicas de informática. Noções básicas de 
atendimento ao público. Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, 
memorandos.  
 
 
Cargo:AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Específicos: Lei n° 101/2000 – Lei Responsabilidade Fiscal.  Noções básicas de 
portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e 
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digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. Constituição Federal. Noções básicas 
de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas. 
Noções básicas de informática. 
 
Cargo:AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Conhecimentos Específicos: Conceituação, biblioteconomia e rotinas; principais atividades das 
bibliotecas-seleção e aquisição; registros-preparo do livro para empréstimo; arranjo das estantes, 
atendimento ao público; tipos de documentos; automação de bibliotecas; processamento técnico de 
livros; importância das estatísticas; preservação do acervo; terminologias; assuntos relacionados à 
sua área de atuação e ética no trabalho. Noções de atendimento ao público. Noções básicas de 
informática. 
 
Cargo:AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; 
Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de 
farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e 
sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, 
Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – 
Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de 
vacinação); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 
7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, 
Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, 
prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem 
no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações 
Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, 
fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de 
prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas 
Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; 
Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados 
pré, trans e pós operatórios. 
 
Cargo:AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Conhecimentos Específicos: Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. 
Protozoários. Cogumelos e Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. 
Bactérias. Seres Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do 
instrumental para a coleta do material a ser analisado. Diluição de material para realização de 
diversos exames. Métodos de Coloração. Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. 
Lavagem de materiais. Anitização. 
 
Cargo:AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Arapongas-Pr; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, 
memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 
 
 
Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
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Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e 
descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de 
vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de 
lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças 
e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na 
realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, 
espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e 
tipos de recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de materiais de 
limpeza e de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; 
Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.  
 
 
Cargo:CONFEITEIRO 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de confeiteiro.  
 
 
Cargo:CONTADOR 
Conhecimentos Específicos: Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações 
– Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças 
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características e 
finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, espécies, 
natureza jurídica, elementos essenciais, classificação, princípios orçamentários, vedações 
constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e 
controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e 
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e pagamento. 
Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da dívida, outras despesas 
correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Receita pública: conceito, 
classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. 
Créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva 
de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 
4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares; Planejamento; Receita pública; 
Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de 
recursos para o setor privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e 
transitórias. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para 
Estados e Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração 
Financeira para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. 
Portaria 448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94. 
 
 
Cargo:COVEIRO 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de coveiro. Noções básicas 
de atendimento ao público. 
 
 
Cargo:COZINHEIRO 



 

ARAPONGAS  
 

 

 8

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de 
preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na 
limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e 
conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de 
pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de 
materiais de consumo. 
 
Cargo:EDUCADOR INFANTIL 
Conhecimentos Específicos: Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, 
encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / 
apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao 
atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de 
papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 
aprovado em 17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e 
princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE 
 de 06/06/05. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. 
 
Cargo:ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Conhecimentos Específicos: Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. 
Materiais e instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios 
públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas 
de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de 
peças defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. 
Normas de segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
Primeiros socorros: papel do socorrista. Parada cardiorespiratória. Entorses, luxações e fraturas. 
Vertigens, desmaios e convulsões. Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
Cargo:ENCANADOR 
Conhecimentos Específicos: Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e 
prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e 
CIPA. Primeiros socorros: papel do socorrista. Parada cardiorespiratória. Entorses, luxações e 
fraturas. Vertigens, desmaios e convulsões. Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Tipos de 
tubulação. Tipos de conexão. Materiais utilizados. Equipamentos utilizados. Ligações de água. 
Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de Poços e Bombas d’água. Noções de 
motor de bombas. Segurança dos equipamentos. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. 
Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
Cargo:ENFERMEIRO 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: 
Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da 
Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução 
da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. 
Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em 
situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, 
gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas 
doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; 
Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil 
e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o 
Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, 
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Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças 
preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH. 
 
Cargo:ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Conhecimentos Específicos: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. 
Características e propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. 
Planejamento e práticas conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e 
adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis 
climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. 
As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. 
Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A 
água no solo. Relação solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. 
Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. Características gerais. Detalhes 
construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: 
principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: 
princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A 
Aqüicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola e regiões agroecológicas 
da Bahia. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As pastagens 
nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos 
produtos. 
 
Cargo:ENGENHEIRO CIVIL 
Conhecimentos Específicos: Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias 
De Bens Móveis E Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias 
Empregadas. Perícias Em Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, 
Estrutural, Instalações Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos 
Descritivos: Discriminações Técnicas, Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E 
Normas Técnicas. Orçamento De Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: 
Composições Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos 
Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, Redes 
Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção - 
Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para 
Aplicação. Concreto: Moldado No Local - Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-Moldadas 
- Componentes Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. 
Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. Tintas e 
Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. Locação Da Obra. Canteiro De Obras: Instalações 
Provisórias, Instalações E Equipamentos De Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento 
De Materiais, Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em 
Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e 
Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras - Acompanhamento De Cronograma 
Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. Medições De Serviços e Emissão De Faturas. 
Patologia Das Edificações - Estruturas Em Concreto Armado. Revestimentos. Instalações. 
Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E 
Contratos Administrativos. Índices De Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de 
Código de Obras, Lei de Zoneamento e Código de Posturas do Município de Arapongas. Noções 
Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 
 
Cargo:FARMACÊUTICO 
Conhecimentos Específicos: 1. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar;  2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) 
Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem de medicamentos: 
Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; 
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Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de medicamentos. 
3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da qualidade e manuais de 
políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos erros na medicação e 
estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) Esquemas de manutenção de soro; 4.3) 
Diluição de medicamentos; 4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas 
parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-
Quimioterapia;  6. Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e 
medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 7.1) A importância do controle microbiano; 
7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 
8.1)Comissão de Controle de Infecções; 8.2)A farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC 
n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em 
farmácia – BPMF; 9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. 
Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 de outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico 
para fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, 
estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde; 13. 
Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e 
Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de administração de Formas 
Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a 
Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico 
Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; 
Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação 
e Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da 
Saúde – Assistência Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética 
Profissional. 
 
Cargo:FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Conhecimentos Específicos: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. 
Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta 
imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. 
Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: 
reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. 
Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, 
rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e 
processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em 
microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, 
estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, 
Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos 
animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. 
Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e 
tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. 
Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções 
bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação 
sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica 
– Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. 
Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. 
Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. 
Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas 
séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. 
Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios 
tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio 
e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, 
testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia- 
Interações medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, 
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antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas 
farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas 
farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e objetivos, 
controle de estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de infecção hospitalar. 
Código de Ética Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção 
de Saúde. 
 
Cargo:FISCAL AMBIENTAL 
Conhecimentos Específicos: Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A 
variável ambiental nas organizações; Prevenção de poluição; Valorização, eliminação/tratamento 
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na 
concepção de materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, 
embalagem, transporte, resíduos, utilização, reciclagem). Noções básicas de informática. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 
Cargo:FISCAL DE OBRAS 
Conhecimentos Específicos: Lei Orgânica do Município de Arapongas; Lei de Zoneamento do 
Município de Arapongas; Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de 
Arapongas; Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho Técnico; 
Noções de Segurança do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de Informática. 
 
Cargo:FISCAL DE TRIBUTOS 
Conhecimentos Específicos: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos 
contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia, 
Código de Postura Municipal; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; 
Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público. 
 
Cargo:FISIOTERAPEUTA 
Conhecimentos Específicos: Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e 
Tratamento; A deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria e 
Prática; Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e tratamento precoce do 
nascimento até o 18º mês; Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte; Ortopedia e 
Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e 
Reabilitação de Krusen; Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia 
Cerebral- Aspectos práticos; Fisioterapia Neurológica. 
 
Cargo:FONOAUDIÓLOGO 
Conhecimentos Específicos: Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento 
normal da audição e da linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do 
meato acústico externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de 
resultados, patologias, conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em escolares; - Avaliação 
eletro fisiológica- EOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos auditivos: Princípios 
gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos 
órgãos envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica da 
voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias 
presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; - 
Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: - 
Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem escrita; - 
Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios 
de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados 
ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem 
relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento 
das funções orofaciais; - Sistema estomatognático; - Aleitamento materno no desenvolvimento da 
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motricidade oral; - Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio 
palatal; - Disfagia- avaliação e tratamento. 
 
Cargo:FOTOGRAFO 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de fotógrafo. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 
 
Cargo:GARI 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Serviços de capina em 
geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral;  Coleta de lixo e 
tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; 
Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.  
 
 
Cargo:INSTRUTOR DE PROGRAMA 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de programas. Noções básicas de atendimento ao público. Noções básicas de 
informática. 
 
 
Cargo:INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de trabalhos manuais. Noções básicas de atendimento ao público. Noções 
básicas de informática. 
 
Cargo:JARDINEIRO 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, 
comportamento no ambiente de trabalho, organização do local de trabalho, noções básicas de 
jardinagem. 
 
Cargo:MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Conhecimentos Específicos: Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de 
trabalho. Noções básicas de mecânica de veículos e máquinas pesadas. Funcionamento dos 
principais componentes de um motor à combustão. Montagem e desmontagem das principais 
peças que compõem um motor à combustão. Parte elétrica de veículos pesados. Sistema de 
suspensão e frenagem de veículos pesados. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 
 
Cargo:MÉDICO 
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à 
saúde da criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos 
às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do 
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perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da 
saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e contra-
referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença 
Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório. 
Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 
endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às 
urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 
 
Cargo:MOTORISTA I 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de 
mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. 
 
Cargo:MOTORISTA II 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de 
mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. 
 
Cargo: MÚSICO 
Conhecimentos Específicos: Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e 
discussão atual; principais correntes surgidas no Brasil; músicas folclóricas, étnicas e 
populares e sua utilização em sala de aula; prática instrumental e canto coral na escola 
regular; noções básicas de técnica vocal infantil e juvenil; novas tecnologias da informação 
e da comunicação e sua utilização na educação musical. História da música: da Antiguidade 
Clássica ao séc. XXI; principais movimentos da música popular nos séculos XX e XXI; 
história da música no Brasil, do descobrimento aos dias atuais; história da música popular 
brasileira. Leitura e escrita da música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no 
século XX; notações rítmicas, melódicas e harmônicas; claves, escalas, intervalos, acordes, 
encadeamentos harmônicos, harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para 
conjuntos musicais escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos 
e suas características; instrumentos da orquestra e da música popular. 
 
 
Cargo:NUTRICIONISTA 
Conhecimentos Específicos: Administração de serviços de alimentação: planejamento, 
organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e 
distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, 
métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica 
Dietética: conceito, classificação e composição química; Características organolipticas, seleção, 
conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros 
e critérios para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, 
critério e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 
propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e 
interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; Gestação 
e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, 
planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: 
noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, 
anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas 
integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição protéico-calórica. 
Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: princípios básicos e 
cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN; 
Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de 
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administração, preparo e distribuição; Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética 
profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde  - princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação 
atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos 
sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 
 
Cargo:ODONTÓLOGO 
Conhecimentos Específicos: Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia 
Bucal; Periodontia; Prótese; Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e 
Terapêutica aplicada a Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas 
respectivas portarias. Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de 
prevenção, de atenção e de aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; 
Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; Prevenção e 
controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de preparo cavitário; 
Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. Materiais 
restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga de flúor (ionômeros de 
vidro); Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador 
atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e 
pós-cirúrgica. 
 
Cargo:OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Arapongas-Pr; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, 
memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 
 
 
Cargo:OPERADOR DE BRAÇO MECÂNICO 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de operador de braço 
mecânico. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
 
Cargo:OPERADOR DE MÁQUINA AUTOMOTIVA DE GRANDE PORTE 
(MOTONIVELADOR – PÁ CARREGADEIRA – RETROESCAVADEIRA) 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de 
limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motonivelador, pá-carregadeira, 
trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 
Cargo:OPERADOR DE MÁQUINA PROCESSADORA DE SOJA 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de operador de máquina 
processadora de soja. Noções básicas de atendimento ao público. 
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Cargo:OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO 
Conhecimentos Específicos: Montagens elétricas; manutenção corretiva em instalação elétrica. 
Materiais e instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas. Controle e 
reparos de equipamentos elétricos de iluminação. Equipamentos e materiais: conhecimento e 
finalidades. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças 
defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas 
de segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. Primeiros 
socorros: papel do socorrista. Parada cardiorespiratória. Vertigens, desmaios e convulsões. 
Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. Noções de Acústica: interno e externo. 
Noções básicas de eletricidade. Medidas elétricas, condutores de áudio. Principais equipamentos 
de sonorização: sua funções e manuseio. Terminologia de Áudio: Gron Jade, Facle, Grave, Agudo, 
Médias, Humi, Estática. Noções de mixagem: ajuste de graves, agudos, equalizações, potência. 
Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações: direcional, 
superdirecionais, cardióide, hiper-cardióide, lapela etc. Conhecimentos sobre atividades específicas 
de acordo com a descrição do cargo. 
 
Cargo:PADEIRO 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de 
preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na 
limpeza em geral; Guarda e conservação de materiais; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de 
consumo; Noções básicas das atribuições de padeiro. 
 
Cargo:PEDAGOGO 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento específico na área de atuação. Conhecimentos que 
condizem com a formação exigida no cargo. O significado histórico-social da Orientação 
Educacional:  Origem e trajetória da O E no Brasil, Dimensões Filosóficas, Políticas, Sociais e 
Pedagógicas, Tendências e desafios atuais da Orientação Educacional. Campos de atuação e a 
prática do Orientador Educacional: A função do Orientador educacional, A Orientação 
Educacional em face à Legislação Educacional de País, A Orientação Educacional e as Formas 
Alternativas da Educação. A Orientação Educacional e a revolução teórica-prática da educação: A 
OE e a organização escolar, Ação integrada da OE, Nova dimensão da OE. A prática da supervisão 
escolar: reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação supervisora nos níveis e nas 
modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação de 
jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O supervisor escolar no 
cotidiano da escola: reuniões, calendário escolar, conselho de classe, organização das turmas, 
entrevistas, formação continuada, questões de planejamento( PPP, planos de estudos, plano de 
trabalho e estudos de recuperação), avaliação,registros. Projeto de supervisão escolar para o ensino 
fundamental e educação infantil. 
 
 
Cargo:PEDREIRO 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de 
trabalhos de alvenaria e concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: 
pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de pedreiro. 
 
Cargo:PINTOR 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
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Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 
 
Cargo:PROFESSOR 
Conhecimentos Específicos: Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; 
Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização;  
Inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-
aprendizagem, professor-educador-aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar 
– importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Lei 9394/96.  Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90. 
Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidades mentais.  Desenvolvimento da 
inteligência. Estágios do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de 
Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos conceitos científicos 
na infância. Pensamento e palavra. Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares. Noções 
básicas do cargo de professor de educação infantil. 
 
Cargo:PROFESSOR DE EDUCAÇAO FÍSICA 
Conhecimentos Específicos: Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física; 
Objetivos da Educação Física;  Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da educação física 
escolar; Esportes (regras oficias); Desenvolvimento Humano – aprendizagem motora; Recreação 
Escolar; Anatomia/fisiologia do exercício; Qualidade de Vida; Parâmetros curriculares nacionais. 
 
Cargo:PROJETOR DE FILMES 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de projetor de filmes. 
Noções básicas de atendimento ao público. 
 
 
Cargo:PROTÉTICO 
Conhecimentos Específicos: Montegem de dentes; Dentaduras; Materiais; Dureza dos materiais; 
Expansão térmica dos revestimentos; Polimerização; A ativação química dos materiais; Resinas; 
Próteses; Grampos; Delineadores; A odontologia e a prótese; Histórico; Conhecimentos práticos e 
teóricos do protético. Prótese fixa: Modelos de trabalho e troqueis; Padrões de cera; Inclusão e 
fundição; Pônticos e retentores; Restaurações provisórias- fase laboratorial; Técnicas de fundição; 
Procedimentos de soldagem. Prótese Parcial Removível: Elementos componentes; Delineadores. 
Prótese Total: Bases de prova; Moldeiras individuais; Montagem de dentes; Inclusão, acrilização, 
demuflagem, acabamento e polimento. Noções básicas das atribuições do cargo. 
 
Cargo:PSICÓLOGO 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. 
Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de 
Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e 
patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na 
constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, 
o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos 
de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas 
psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; 
Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 
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8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
 
Cargo:SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Conhecimentos Específicos: Introdução ao Secretariado: História da profissão. Regulamentação. 
Ética profissional. O ambiente empresarial. Papel do secretário no contexto empresarial. Gestão 
Secretarial: Aprimoramento das habilidades/competências de assessoria executiva, para atuação 
como facilitador em equipes multiprofissionais/ em organizações contemporâneas. Gestão 
secretarial nas múltiplas áreas da organização. Técnicas de Secretariado: Fundamentos 
profissionais. Desenvolvimento das técnicas de secretariado. Atuação dos secretários no 
planejamento e organização de cerimonial e protocolo no âmbito das organizações. Organização de 
eventos. Etiqueta social e profissional para secretários. Etiqueta Internacional. Arquivos e 
documentos (conceitos, características). Organização e administração de arquivos. Gestão de 
documentos. Métodos, técnicas e sistemas de arquivamento. Automação dos arquivos. Noções 
Básicas de Informática. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
Cargo:SECRETÁRIO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 
Conhecimentos Específicos: Eventos Escolares Objeto de Registro: Matrícula, Transferência, 
Aproveitamento de Estudos, Verificação do Rendimento; Conhecimentos sobre a lei n° 9.394/96; 
Relações Humanas; Ética no trabalho; Noções básicas de informática; Noções específicas de acordo 
com as atribuições do cargo. 
 
 
Cargo:SERRALHEIRO 
Conhecimentos Específicos: Fabricação, montagem, limpeza estrutural. Cravação de rebites e 
cortes com disco abrasivo. Leitura e interpretação de desenhos técnicos. Atividades específicas 
teóricas inerentes ao cargo. Organização do local de trabalho. 
 
 
Cargo:TÉCNICO AGRÍCOLA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais 
propriedades físicas e químicas, importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e 
adubação: elementos essenciais às plantas, sintomas de deficiência e excesso dos principais 
nutrientes nas plantas, corretivos fertilizantes (finalidade, emprego, identificação dos principais 
tipos, cálculos de misturas).  Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação 
de curvas de nível. Irrigação e drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e 
empregos, importância e emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, 
cuidados com o armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes para a 
determinação da qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de construção de canteiros, fumigação 
de leitos, produção de mudas (semeadura, repicagem, raleamento e transplantio), produção de 
mudas em copinhos de papel e bolsas plásticas, técnicas de propagação vegetativa, enxertia 
(identificação de tipos e usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e pomar, 
classificação de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. Identificação e controle 
das principais ervas daninhas, principais tratos culturais em plantas ornamentais. Fitotécnia: 
identificação e uso dos principais equipamentos e ferramentas destinados aos cuidados com as 
plantas nas hortas, pomares e paisagismo. Defensivos agrícolas: identificação e noções sobre grau 
de toxidade, técnicas de aplicação (cuidados, época, intervalo e equipamentos de aplicação e 
proteção. Tecnologia da produção (noções gerais), hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial 
(noções gerais sobre manejo), apicultura, avicultura (galinhas e codornas), suinocultura. 
Engenharia rural: determinação de áreas e volumes. Cálculo de área. Bovino de corte (cruzamento 
industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de criação e raças); Bovino de leite 
(cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de criação, doenças, inseminação 
artificial e raças). 
 
Cargo:TÉCNICO EM CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 
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Conhecimentos Específicos: Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A 
variável ambiental nas organizações; Prevenção de poluição; Valorização, eliminação/tratamento 
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na 
concepção de materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, 
embalagem, transporte, resíduos, utilização, reciclagem). Noções básicas de informática. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 
Cargo:TÉCNICO DESPORTIVO 
Conhecimentos Específicos: Fundamentos da Educação Física. Planejamento, Prescrição e 
Orientação de Programas de Educação Física voltados para: crianças, gestantes, adolescentes, 
adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso e obesidade. Planejamento, 
Prescrição e Orientação de Programas de exercícios para Academia da Terceira Idade (ATI). 
Princípios das Práticas de Ginástica, Caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos. 
Princípios das Práticas de dança, lutas e capoeira para adolescentes. Desenvolvimento motor e sua 
aplicação em programas de Educação Física. Medidas e Avaliação em Educação Física. Anatomia e 
fisiologia do exercício. Lazer e Recreação. Organização de eventos recreativos e esportivos. 
 
Cargo:TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; 
Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma 
coterapia; Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma 
Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, 
acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do 
exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do 
Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção 
do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-
Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; 
Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos 
técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de medicamentos por via 
oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, 
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de 
infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; 
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-
pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós 
operatórios. 
 
Cargo:TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR 
Conhecimentos Específicos: Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven. 
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). 
Open Office, Broffice, Hardware-componentes de microcomputadores. Dispositivos de 
armazenamento de dados. Gerenciamento de memória principal e cachê. Tipos de memória. 
Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração de 
microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de 
computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção: 
princípios básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de 
informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização de 
softwares antivírus. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: 
LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISO.  Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica e link de 
rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, fast 
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ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. 
Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, 
switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: 
Internet Explorer e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, 
Compartilhamento de arquivos. 
 
Cargo:TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; 
Conhecimento sobre Processo Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, 
etc); Conhecimento sobre Alimentos; DTA (doenças transmitidas por alimentos); Surtos 
Endêmicos;  Conhecimento sobre Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia, aranha marrom, 
aranha armadeira, escorpiões e cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais 
doenças veículadas por água e alimentos; Leis Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; 
Noções de risco em epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre coleta de água e 
alimentos, e como informar uma confecção de caixa séptica, sumidouro, desindetização, limpeza 
de caixas de água; Código Sanitário Estadual; Noções de atendimento ao público e gerenciamento 
de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária. 
 
Cargo:TELEFONISTA 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, 
comportamento no ambiente de trabalho, organização do local de trabalho; Normas e 
equipamentos de segurança atinentes ao exercício do respectivo cargo: Noções básicas de 
atendimento ao público; Noções básicas de informática. 
 
Cargo:TRATORISTA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. 
Resoluções; Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator e implementos e 
outras máquinas rodoviárias e agrícolas e conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 
 
Cargo:WEB DESIGNER 
Conhecimentos Específicos: A Internet. O Webdesigner. Objetivos de Web Sites. Planejamento de 
Web Sites. Etapas do Desenvolvimento de Web Sites. Estruturação do Web Site. Conteúdo do Web 
Site. Mídias para o Web Site: Imagens, Vídeos, Animações Interativas. Web Sites Dinâmicos. 
Tecnologias disponíveis. Manutenção de conteúdo de Web Sites. A formação de um Webdesigner. 
 
 
Cargo:ZOOTECNISTA 
Conhecimentos Específicos: Morfologia e Fisiologia Animal: aspectos anatômicos, celulares, 
histológicos, embriológicos e fisiológicos das diferentes espécies animais; classificação e posição 
taxonômica, etologia, evolução, ezoognósia etnologia e bioclimatologia animal. Higiene e Profilaxia 
Animal: microbiologia,  imunologia, semiologia e parasitologia dos animais - prevenção de 
doenças e dos transtornos fisiológicos - higiene dos animais, das instalações e equipamentos. 
Ciências Exatas e Aplicadas: desenho técnico e construções rurais. Ciências Ambientais: estudo do 
ambiente natural e produtivo, com ênfase nos aspectos ecológicos, bioclimatológicos e de gestão 
ambiental. Ciências Agronômicas: solo-planta-atmosfera, fisiologia e produção de plantas 
forrageiras e pastagens, adubação, conservação e manejo dos solos, o uso dos defensivos agrícolas 
e outros agrotóxicos, agrometeorologia e as máquinas, complementos e outros equipamentos e 
motores agrícolas. Ciências Econômicas e Sociais: relações humanas, sociais, macro e 
microeconômicas e de mercado regional e nacional do complexo agroindustrial, viabilização do 
espaço rural, gestão econômica e administrativa do mercado, promoção e divulgação no 
agronegócio e aspectos da comunicação e extensão rural. Genética, Melhoramento e Reprodução 
Animal: fisiologia da reprodução e das biotécnicas reprodutivas, dos fundamentos genéticos e das 
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biotecnologias da engenharia genética, métodos estatísticos e matemáticos que instrumentalizam a 
seleção e o melhoramento genético de rebanhos. Nutrição e Alimentação: aspectos químicos, 
analíticos, bioquímicos, bromatológicos e microbiológicos aplicados à nutrição e à alimentação 
animal e dos aspectos técnicos e práticos nutricionais e alimentares de formulação e fabricação de 
rações, dietas e outros produtos alimentares para animais, controle higiênico e sanitário, qualidade 
da água e dos alimentos destinados aos animais. Produção Animal e Industrialização: sistemas de 
produção animal, incluindo planejamento, economia, administração e gestão das técnicas de 
manejo e da criação de animais em todas suas dimensões, medidas técnico-científicas de promoção 
do conforto e bem-estar das diferentes espécies de animais domésticos, silvestres e exóticos com a 
finalidade de produção de alimentos, serviços, lazer, companhia, produtos úteis não comestíveis, 
subprodutos utilizáveis e de geração de renda, planejamento e experimentação animal, tecnologia, 
avaliação e tipificação de carcaças, controle de qualidade, avaliação das características nutricionais 
e processamento dos alimentos e demais produtos e subprodutos de origem animal. Apicultura: 
Histórico, importância socioeconômica. Instalação e manejo do apiário. Ciclo biológico e 
organização social. Materiais e equipamentos essenciais a apicultura. Os produtos das abelhas, 
flora apícola, fatores que afetam a produção de mel. Predadores das abelhas. Beneficiamento e 
comercialização. Tipos de abelhas predominantes no Brasil. Produção no Brasil e no mundo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  II 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Cargo: ADVOGADO 
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Sumário da Função : Representa em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que esta for 
autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, 
apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para 
defender direitos ou interesses. 
Descrição do Cargo: Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, 
jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou 
apura as informações levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando 
outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; prepara a defesa ou 
acusação; arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para 
apresentá-lo em juízo; acompanha o processo em todos as suas fases, requerendo seu andamento 
através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; 
representa a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às  audiências e tomando sua 
defesa, para pleitear uma decisão favorável; redige ou elabora documentos jurídicos, 
pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, 
comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao 
assunto em questão, para utilizá-los, na defesa da Prefeitura. Pode orientar a Prefeitura com 
relação aos seus direitos e obrigações legais. Pode prestar serviços de consultoria jurídica. 
 
Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA 
Sumário da Função : Exerce a vigilância de fábricas, armazéns, edifícios públicos e outros 
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para 
evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 
Descrição do Cargo: Executa a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas 
adjacentes, verificando as portas, janelas, portões e outras vias de acesso certificando-se que estão 
fechadas corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando 
irregularidade, para possibilitar a tomada de providência necessária no sentido de evitar roubos e 
prevenir incêndios e outros danos; controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, 
vistoriando veículos, bolsas e sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os volumes 
transportados, conferindo notas fiscais e fazendo os registros pertinentes, para evitar desvio de 
materiais e outras faltas; redige memorando destinado à pessoa ou órgão competente, informando-
o das ocorrências de seu setor, para permitir a tomada de providências adequadas a cada caso; 
registra suas passagens pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto para 
comprovar a regularidade de sua ronda. Pode atender aos visitantes, identificando-os e 
encaminhando-os aos procurados. 
 
Cargo: ADMINISTRADOR DE BANDO DE DADOS 
Sumário da Função : Administra ambientes computacionais, controlando os níveis de serviço de 
sistemas operacionais, banco de dados e redes. 
Descrição do Cargo: Planeja, implanta e mantém ambientes e servidores de banco de dados; 
fornece suporte à equipe de desenvolvimento de sistemas, na modelagem de dados, auxiliando-as 
na fase de refinamento final do modelo conceitual de dados dos sistemas em desenvolvimento; 
fornece apoio à equipe de desenvolvimento na implantação ou manutenção de sistemas, 
relativamente ao banco de dados, acompanhando o emprego de “triggers”, procedimentos 
armazenados (“stored procedures”), visões (“views”), bem como o uso de redundância controlada 
de dados, vetando práticas que possam por em risco a consistência do banco de dados ou provocar 
o seu crescimento desmensurado; planeja e implanta a otimização de códigos de acesso ao banco 
(“queries”); planeja, implanta e mantém índices e visões (“views”) buscando a melhoria do 
desempenho das aplicações; estabelece políticas de uso dos ambientes de banco de dados em 
conjunto com o “Administrador do Sistema”, criando regras para nomenclatura dos dados 
armazenados garantindo seu compartilhamento e consistência, bem como regras para seu ciclo de 
vida evitando o crescimento exagerado do banco de dados; efetua o monitoramento diário dos 
recursos dos SGBDs, ajustando suas configurações, caso necessário, para um melhor desempenho; 
avalia, define e testa critérios e parâmetros para a instalação de aplicações clientes de banco de 
dados, fornecendo apoio à equipe de suporte para a implantação dos mesmos; avalia de forma 
técnica e financeira, e sugere aquisições ou atualizações de hardware e software (SGBDs) evitando 
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a defasagem tecnológica dos produtos contratados; presta suporte técnico e consultoria interna 
relativamente à aquisição, implantação e uso adequados dos recursos de hardware e software para 
banco de dados; avalia ambiente, planeja, implanta, testa e mantém políticas de disponibilidade do 
banco de dados como rotinas e procedimentos de “backup” e “restore” bem como paradas do 
banco de dados para manutenção preventiva; avalia ambiente, planeja, define, testa, implanta e 
mantém políticas de replicação de dados, quando necessária sua utilização; documenta as políticas 
de segurança, rotinas e procedimentos de “backup” e “restore”, replicação de dados, testes, 
implantação e manutenção de código bem como atualização de hardware e software na estrutura 
de banco de dados; avalia ambiente, planeja, define, testa, implanta e mantém a segurança física e 
lógica do banco de dados, estabelecendo regras para atribuição e validação de privilégios de 
usuários no acesso ao banco de dados; planeja, define, implanta e mantém padrões de 
armazenamento físico e lógico para arquivos de banco de dados e correlatos existentes nos 
servidores de banco de dados. 
 
Cargo: ANALISTA DE SUPORTE 
Sumário da Função : Participar na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação 
e manutenção de software básico e de apoio como sistemas operacionais, banco de dados, 
teleprocessamento e correlatos. Participa no estudo, implantação e documentação de rotina que 
melhorem a operação do computador. Padronizar a análise e programação dos sistemas de 
aplicação, e acompanhar o desempenho dos recursos técnicos instalados. 
Descrição do Cargo: Efetuar diagnósticos de sistemas em funcionamento, analisando pontos 
críticos e propondo soluções; efetuar levantamentos para verificar necessidades e restrições quanto 
à implantação de novos sistemas; elaborar projeto de sistemas, definindo módulos, fluxogramas, 
entradas e saídas, arquivos, especificação de programas e controles de segurança relativos a cada 
sistema; acompanhar a elaboração e os testes dos programas necessários à implantação de 
sistemas; participar da análise e definição de novas aplicações para os equipamentos, verificando a 
viabilidade econômica e exeqüibilidade da automação; prestar suporte técnico às áreas usuárias, 
planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas de apoio operacional e de gestão de dados, para 
maior racionalização e economia na operação; planejar e administrar os sistemas operacionais 
implantados e a implantar; implantar e planejar sistemas de comunicação de dados e de redes 
locais; administrar e desenvolver a utilização dos sistemas corporativos e de uso geral; avaliar e 
desenvolver sistemas, tanto corporativos quanto específicos, procedentes dos usuários, buscando 
soluções para o atendimento; executar, periodicamente, a análise de desempenho dos “softwares” 
e “hardwares” instalados; elaborar, consolidar e acompanhar a execução do orçamento de 
informática; participar de projetos corporativos em sua área de atuação; acompanhar e/ou 
desenvolver aplicativos específicos de necessidade da Prefeitura e usuários; assistir aos usuários 
finais na utilização de sistemas corporativos monitorando seu uso e identificando necessidades de 
manutenção corretiva ou evolutiva; apoiar os usuários no estudo e seleção de pacotes específicos e 
especializados; participar da manutenção dos sistemas; 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 técnico-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. 
 
Cargo: ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÕES DE DADOS 
Sumário da Função : Pesquisa, planeja, implanta e mantém a administração dos recursos que 
compõem a infra-estrutura da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Arapongas. 



 

ARAPONGAS  
 

 

 23

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

Descrição do Cargo: Exerce atividades de projeto, instalação e configuração de redes de 
comunicação de dados, bem como  acompanha e supervisiona serviços terceirizados, se 
contratados, para os mesmos fins; avalia, projeta, define, implanta e mantém a topologia, tipo de 
cabeamento, protocolos, estrutura física, normatização e demais características e recursos de uma 
rede de comunicação de dados; documenta a estrutura existente da rede de comunicação de dados, 
novos projetos, bem como as alterações nos projetos já executados; avalia, define, implanta e 
mantém recursos de hardware e software para o funcionamento e segurança física e lógica de uma 
rede de comunicação de dados; viabiliza meios de proteção, detecção e extinção de códigos 
maliciosos e correlatos; avalia e define características e padrões de hardware e software para a rede 
de comunicação de dados; implanta e mantém servidores de: logon, arquivos, web, email, firewall, 
antivírus, proxy, terminal remoto; avalia, define, testa, implanta e mantém os padrões de 
administração da base de usuários; avalia, define, testa, implanta e mantém as políticas de 
segurança da informação na rede de comunicação de dados; efetua o acompanhamento diário, 
análise e gerenciamento dos recursos da rede de comunicação de dados, efetuando correções no 
ambiente operacional quando necessário; analisa periodicamente a utilização e o desempenho das 
redes de comunicação de dados, efetuando adequações e a implementação de novos recursos de 
rede, planejando sua evolução e objetivando manter um excelente padrão de desempenho dos 
serviços, buscando ainda a melhoria na qualidade destes; desenvolve sistemáticas, efetua estudos, 
elabora normas e procedimentos e padroniza características técnicas, visando a melhoria da 
segurança e dos serviços de rede de comunicação de dados; presta suporte técnico e consultoria 
interna relativamente à aquisição, à implantação e ao uso adequado dos recursos de hardware e 
software da rede de comunicação de dados; pesquisa, testa, sugere e implanta novas tecnologias de 
rede, software, hardware e segurança; pesquisa, testa, sugere, implanta e mantém configurações 
padrão dos servidores e das máquinas clientes da rede de comunicação de dados; pesquisa, testa e 
sugere configurações de servidores e máquinas clientes, visando a melhor performance dos 
recursos de T.I.; planeja e implanta o padrão de diagnóstico e solução de problemas de hardware e 
software relativamente a rede de comunicação de dados, executando-o periodicamente, de forma 
preventiva; elabora projetos e efetua pesquisas para melhoria e modernização dos recursos de rede; 
avalia e define configurações e padrões de conexão e acesso à internet; avalia, define, implanta e 
mantém a integração da internet com a rede de comunicação de dados de forma segura, buscando 
o melhor desempenho possível; planeja mecanismos de atualização e divulgação dos 
conhecimentos adquiridos; executa outras tarefas correlatas que forem aplicadas às peculiaridades 
do Poder Executivo. 
 
Cargo: ARQUITETO 
Sumário da Função : Elabora, executa e dirige  projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, 
monumentos e outras  obras, estudando características e preparando programas e métodos de 
trabalho e especificando os recursos necessários, para permitir a construção, montagem e 
manutenção das mencionadas obras. 
Descrição do Cargo: Consulta os envolvidos, trocando impressões a cerca do tipo, dimensões, 
estilo da edificação, bem como sobre custos, materiais, duração e outros detalhes do 
empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto. Planeja as 
plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para 
integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; elabora o projeto 
final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e obedecendo a normas , regulamentos de 
construção vigentes e estilos arquitetônicos do lugar, para orientar os trabalhos de construção ou 
reforma de residências particulares, conjuntos urbanos, edificações e outras obras; prepara 
previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando materiais, mão-
de-obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os 
recursos indispensáveis a realização do projeto. Consulta engenheiros, economistas, orçamentistas 
e outros especialistas discutindo o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos 
equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico-funcional do conjunto, para determinar a 
viabilidade técnica financeira do projeto; prepara plantas, maquetes e estruturas de construções, 
determinando características gerais, pormenores, aspectos técnicos e estéticos e escalas 
convenientes, para orientar a execução dos trabalhos e mostrar aparência da obra uma vez 
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terminada. Presta assistência técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com 
projetistas, empreiteiros,fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das mesmas, para 
assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a observância às normas e especificações 
contratuais. Pode planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de reforma de reparos de edifícios e 
outras obras arquitetônicas. Pode efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, 
emitir laudos e pareceres técnicos. Pode especializar-se em determinados tipos de construções, 
como hospitais, escolas, igrejas, monumentos e outros. 
 
Cargo: ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS 
Sumário da Função : Organiza, classifica e arquiva documentos e informações. 
Descrição do Cargo: Organiza documentos e informações. Orienta usuários e os auxilia na 
recuperação de dados e informações. Disponibiliza fonte de dados para usuários. Providencia 
aquisição de material e incorpora material ao acervo. Arquiva documentos, classificando-os 
segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los. Presta serviço de comutação, 
alimenta base de dados e elabora estatísticas. Executa tarefas relacionadas com a elaboração e 
manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos reprográficos, recuperar e 
preservar as informações por meio digital, magnético ou papel. 
 
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Sumário da Função : Assessorar a direção superior e supervisionar as tarefas da unidade, 
planejamento ações e desempenhando tarefas de maior complexidade. 
Descrição do Cargo: Organizar o setor de atuação, estabelecendo rotinas administrativas; 
coordenar e orientar grupos ou equipes de trabalho específico; planejar ação da unidade: 
supervisionar execução de tarefas, desempenhar tarefas de maior complexidade; assessorar direção 
superior, inclusive na elaboração de manuais de organização. 
 
Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇOS JURÍDICOS 
Sumário da Função: Executa tarefas auxiliares em trabalhos advocatícios ou de natureza geral, 
pesquisando e selecionando textos jurídicos e informações de interesse, intervindo como parte na 
tramitação de processos e preparando certificados de documentação, para assessorar os titulares no 
desempenho de suas funções. 
Descrição do Cargo: Realiza pesquisa e seleção de textos jurídicos e comunicações de interesse, 
consultando livros, diários oficiais e outra fontes, para inteirar-se de prejulgados, acórdãos, leis, 
decretos, alterações ou complemento de leis e apurar informações pertinentes ao caso que está 
sendo considerado; acompanha o andamento das causas, visitando vara, cartórios e outras 
repartições, para comunicar a situação dos mesmos com vistas à tomada das devidas providências; 
efetua a distribuição de autos, entregando os originais às secretarias dos tribunais e as cópias à 
parte contrária, para possibilitar o exame dos mesmos; prepara certificados de documentos, 
reproduzindo peças processuais, escritos constantes de suas notas e outros dados pertinentes, em 
impressos apropriados, para cumprir disposições legais; efetua pagamentos de acordos, liquidação 
de sentença, custas e outros, utilizando cheques ou moeda corrente, para assegurar a quitação das 
dívidas. 
Pode acompanhar perícias requeridas. 
 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
Sumário da Função : Presta serviços de âmbito social à Prefeitura, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e 
promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. 
Descrição do Cargo: Aconselha e orienta os indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, 
baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e 
aplicando a técnica do serviço social de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas 
capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; promove a participação consciente dos 
indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, 
recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento 
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individual; desenvolve a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social do 
grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais desse 
indivíduo e inter-relacioná-lo ao grupo; programa a ação básica de uma comunidade nos campos 
social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos 
indivíduos e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada da clientela e o 
desenvolvimento harmônico da comunidade; colabora no tratamento de doenças orgânicas e 
psicossomáticas, atuando na  remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no 
tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; organiza e executa programa de serviço social 
em empresas e órgãos de classe, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, assistência 
à saúde e outras, para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de ocupações e 
contribuir para melhorar as relações humanas na Prefeitura; assiste às famílias nas suas 
necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de 
outra natureza, para melhorar a sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os 
membros; dá assistência ao menor carente ou infrator, atendendo às suas necessidades primordiais, 
para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade ou integração na vida comunitária; 
identifica os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos 
educandos, analisando as causas dessas perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos com 
vistas a um maior rendimento escolar; assistente a encarcerados, programando e desenvolvendo 
atividades de caráter educativo e recreativo nos estabelecimentos penais e atendendo a sua 
necessidades,básicas, para evitar a reincidência do ato anti-social e permitir sua reintegração na 
sociedade; articula-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas 
humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsídios para elaboração de 
diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, 
como orientação e reabilitação profissional, desemprego, amparo e inválidos, acidentados e outros. 
 
Cargo:ATENDENTE DE FARMÁCIA 
Sumário da Funçao: Realiza tarefas simples em farmácia, estocando e manipulando produtos já 
preparados, para atender os fregueses e auxiliar o farmacêutico. 
Descrição do Cargo: Coloca etiqueta nos remédios, produtos químicos e outros preparados 
farmacêuticos, pregando-as com cola ou fita adesiva, para possibilitar melhor identificação; 
armazena os produtos, desempacotando-os e dispondo-os ordenadamente, para facilitar a 
manipulação e controle dos mesmos; abastece as prateleiras com os produtos repondo o estoque 
quando necessário, para permitir o rápido e permanente atendimento aos pedidos; zela pela 
limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho, tirando o pó, varrendo-as e 
conservando-as, para mantê-la em boas condições de aparência e uso; atende as requisições 
verificando receitas, embrulhando e entregando os produtos, para satisfazer-lhes os pedidos; 
registra os produtos fornecidos servindo-se de talão apropriado, para possibilitar os controles. 
Outras atividades correlatas. 
 
Cargo:ATENDENTE SOCIAL 
Sumário da Funçao: Executa tarefas auxiliares junto ao profissional de assistência social ou da 
unidade administrativa de atendimento, sob a orientação deste. 
Descrição do Cargo: Desempenha tarefas auxiliares indicadas por um Assistente Social. 
 
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Sumário da Função : Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação 
de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
participação da organização de arquivos e fichários, e digitalização de cartas, minutas e outros 
textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
Descrição do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e 
fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamento em livros fiscais, 
registrando os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação 
e classificando os documentos por matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle 
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sistemático dos mesmos; participa do controle de requisições e recebimento do material de 
escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário ao setor de trabalho; digitalizar textos diversos, 
transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas, para 
atender as rotinas administrativas; atende a chamadas telefônicas anotando ou enviando recados e 
dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Desempenha outras atividades correlatas  que 
lhe sejam designadas. 
 
Cargo: AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Sumário da Função : Executa tarefas auxiliares de registro, manuseio e guarda de livros e 
publicações em uma biblioteca, atendendo os leitores, repondo o material nas estantes após as 
consultas, complementando e ordenando os fichários, controlando os empréstimos e devoluções, 
providenciando a recuperação do material com prazos vencidos para entrega, para permitir o 
controle do acesso bibliográfico e facilitar a localização de livros e outras publicações. 
Descrição do Cargo: Atende os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de 
livros e publicações, para auxiliá-los em suas consultas; efetua o registro dos livros retirados por 
empréstimo, anotando seus títulos, autores, código de referência, identidade do usuário, dados 
previstos para a entrega e outros dados de importância, para garantir a futura devolução dos 
mesmos e obter dados para levantamentos estatísticos; controla a entrada dos livros devolvidos, 
registrando a data de devolução dos mesmos e/ou calculando as somas que deverá cobrar para as 
entregas em atraso, para manter o acervo bibliográfico; envia lembretes referentes a livros cuja data 
de devolução esteja vencida, preenchendo formulários apropriados, remetendo-os pelo correio e 
seus usuários ou de outro modo, para possibilitar a recuperação dos volumes não devolvidos; 
repõem, nas estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os nas prateleiras de acordo 
com o sistema de classificação adotado na biblioteca, para mantê-los ordenados e possibilitar novas 
consultas e registros; mantém atualizados os fichários catalográficos da biblioteca, 
complementando-os e ordenando suas fichas de consulta, para assegurar a pronta localização dos 
livros e publicações. Pode digitar fichas e etiquetas. Pode localizar livros nas prateleiras, para 
colocá-los à disposição dos usuários. Pode limpar os livros ou supervisionar a limpeza dos 
mesmos. Pode carimbar e conferir documentos. 
 
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Sumário da Função : Atende às necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca 
gravidade, atuando sob a supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom atendimento aos 
pacientes. 
Descrição do Cargo: Controla sinais vitais dos pacientes observando a pulsação e utilizando 
aparelhos de ausculta e pressão, para registrar anomalias; ministra medicamentos e tratamento aos 
pacientes internados, observando horários, posologia e outros dados para atender a prescrições 
médicas; faz curativo simples, utilizando suas noções de primeiros socorros ou observando 
prescrições, para proporcionar alívio ao paciente e facilitar a cicatrização de ferimentos, suturas e 
escoriações; atende crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxílio na alimentação e higiene 
dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; prepara pacientes para 
consultas e exames, vestindo-os adequadamente, colocando-os na posição indicada para facilitar a 
realização das operações mencionadas; prepara e esteriliza material instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrição, para permitir a realização de exames, tratamentos, 
intervenções cirúrgicas e atendimento obstetrício; efetua coleta de material para exame de 
laboratório e a instrumentação e intervenção cirúrgica, atuando sob a supervisão do enfermeiro, 
em caráter de apoio, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe de 
saúde; registra as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações importantes, 
anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e possibilitar a tomada de 
providências imediatas. Outras atividades correlatas. 
 
Cargo:AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
Sumário da Função: Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação 
de documentos e correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
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participação da  organização de arquivos e fichários, digitalização de cartas, minutas e outros 
textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
Descriçao do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrevendo arquivos e 
fichários, efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamentos em livros fiscais, 
registrando os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação 
e consulta da fiscalização; participa da atualização dos fichários e arquivos, classificando os 
documentos por matéria, por ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos 
mesmos; participa do controle de requisições e recebimento do material de escritório, 
providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível 
de material necessário ao setor de trabalho; digitalizar textos diversos, transcrevendo originais, 
manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender as rotinas 
administrativas; atende chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, 
para obter ou fornecer informações. Pode operar máquinas de duplicação de documentos, como 
fotoreveladoras, xerox e mimeógrafos. Pode controlar as condições de máquinas , instalações e 
dependências, observando seu estado de conservação e uso, para providenciar, se necessário, o 
reparo, manutenção ou limpeza. 
 
Cargo: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Sumário da Função : Desenvolve atividades auxiliares gerais de laboratório de análises clínicas, 
preparando agulhas, vidraria, limpando instrumentos e aparelhos, fazendo colheita e amostras de 
água, leite e similares e tratando dos animais do biotério, para assegurar maior rendimento do 
trabalho e seu processamento de acordo com os padrões requeridos. 
Descrição do Cargo: Faz a assepsia de vidraria como provetas, pepitas, tubos, seringas e outros 
recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os, para garantir o seu uso dentro  do que 
impõem as normas; limpam os instrumentos e aparelhos com microscópio, centrífugas autoclaves 
ou estufas e utilizando panos, escovas e outros expedientes para conservá-los e possibilitar o seu 
uso imediato; realiza o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares, 
valendo-se de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-los conforme determina a ordem de 
serviço; faz colheitas de amostra de materiais utilizando técnicas especiais, instrumentos e 
recipientes apropriados, para possibilitar  exame dessas substâncias e pesquisas laboratoriais; 
auxilia na realização de várias tarefas de laboratório, preparando meios de cultura e fazendo 
semeaduras, para aumentar o rendimento dos trabalhos realizados. Outras atividades correlatas. 
 
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Sumário da Função : Realiza pequenos reparos, limpeza e tarefas de ordem geral. 
Descrição do Cargo: Executa serviços braçais, de limpeza e outras tarefas de ordem geral. 
 
Cargo: CONFEITEIRO 
Sumário da Função : Planejar a produção; preparar massas; fazer pães; fazer bolachas e biscoitos; 
fabricar macarrão; elaborar calda de sorvete; produzir compotas; confeitar doces; preparar 
recheios; confeccionar salgados; digitar documentos; realizar outras atribuições compatíveis com 
sua função. 
Descrição do Cargo: Planejam a produção e preparam massas de pão, macarrão e similares. Fazem 
pães, bolachas e biscoitos e fabricam macarrão. Elaboram caldas de sorvete e produzem compotas. 
Confeitam doces, preparam recheios e confeccionam salgados. Redigem documentos tais como 
requisição de materiais registros de saída de materiais e relatórios de produção. Trabalham em 
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e 
preservação ambiental. 
 
Cargo: CONTADOR 
Sumário da Função: Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, 
planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com 
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as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração 
orçamentária e ao controle. 
Descrição do Cargo: Planeja o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades 
administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; 
supervisiona os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu 
processamento, para assegurar do plano de contas adotado; inspeciona regularmente a escrituração 
dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos 
que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; controla e 
participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, 
localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 
procede e orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar 
custo de bens e serviços; supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de 
veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participa desses trabalho, adotando os 
índices indicados em cada casa, para assegurar a aplicação correta das disposições legais 
pertinentes; organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as 
normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica 
e financeira da Instituição; prepara a declaração de imposto de renda da Instituição, segundo a 
legislação que rege a matéria, para apurar o valor do tributo devido; elabora relatórios sobre a 
situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, apresentando dados estatísticos e 
pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria; 
assessora a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando 
pareceres à luz ciências e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de 
políticos e instrumentos de ação nos referidos setores. Pode realizar trabalhos de auditoria contábil. 
Pode realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais. 
 
Cargo:COVEIRO 
Sumário da Função: Preparar sepulturas abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento 
de cadáver. 
Descrição do Cargo: Prepara sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou 
retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, para permitir o sepultamento; 
auxilia na colocação do caixão, manipulando as covas de sustentação, para facilitar o 
posicionamento do mesmo na sepultura; fecha a sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando 
uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo. Pode efetuar a limpeza e conservação dos 
jazigos. Pode auxiliar a transportar caixões e exumar cadáveres. 
 
Cargo: COZINHEIRO 
Sumário da Função : Executa serviços específicos nas unidades administrativas próprias. 
Descrição do Cargo: Cozinhar e supervisionar a preparação de pratos, utilizando técnicas 
específicas de culinária, como reaproveitamento de alimentos e outros. Organizar cardápios e 
controlar quantitativa e qualitativamente a preparação dos pratos constantes do cardápio. 
Controlar o estoque de gêneros alimentícios, preenchendo requisições de compra, verificando o 
consumo diário e suprindo a cozinha dos alimentos necessários. Coordenar e auxiliar os serviços 
de limpeza da cozinha. Auxiliar, eventualmente, a servir lanches e refeições. Executar outras 
tarefas correlatas. 
 
Cargo: EDUCADOR INFANTIL 
Área de Atuação: Educação Infantil. 
Descrição do Cargo: Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem  de acordo com os 
pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar; Pesquisar e propor 
práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às características da clientela 
majoritária da escola pública; Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando 
aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participar com o pessoal técnico-administrativo 
e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e 
outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; Manter-se informado das diretrizes e 
determinações da escola e dos órgãos superiores; Participar da elaboração do projeto pedagógico 
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da escola; Divulgar as experiências educacionais realizadas; Indicar material didático e 
bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares; Participar de reuniões ordinárias e 
extraordinárias quando for convocado; Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar; 
Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto no Regimento Escolar e diretrizes 
pedagógicas; Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e 
o Regimento Escolar; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a 
comunidade; Desincubir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais 
da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 
 
Cargo: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Sumário da Função : Monta e recupera instalação de alta tensão em edifícios ou outros locais, 
guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas manuais comuns e 
especiais, aparelhos de medição elétrica e eletrônica, material isolante e equipamento de soldar, 
para possibilitar o funcionamento das mesmas. 
Descrição do Cargo: Estuda o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, 
especificações e outras informações para estabelecer o roteiro das tarefas; controla e fixa os quadros 
de distribuição, caixas e fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais comuns 
e especiais e materiais e elementos de fixação para estruturar a parte geral da instalação elétrica; 
executa o corte, dobradura e instalação de condutos isolantes e enfiação ou instala diretamente os 
cabos elétricos utilizando  equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; liga os fios à fonte fornecedora de 
energia, utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante para completar a tarefa de 
instalação; testa a instalação, fazendo-a funcionar em situações reais repetidas vezes, para 
comprovar a exatidão do trabalho executado; testa os circuitos da instalação, utilizando aparelhos 
de comparação e verificação, elétricos ou eletrônicos, para detectar partes ou peças defeituosas; 
substitui ou repara fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais ou comuns e 
especiais, materiais isolantes e soldas, para manter a instalação elétrica em condições normais de 
funcionamento. 
 
Cargo: ENCANADOR 
Sumário da Função : Montar, instalar e reparar encanamentos, tubulações e outros condutos, assim 
como seus acessórios; cortar, roscar, curvar, dobrar, montar, instalar e reparar as tubulações de 
água, esgoto, calefação e saneamento; montar, instalar e manter os encanamentos e tubulações nos 
próprios municipais. 
Descrição do Cargo: Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico ou não-
metálico, de alta ou baixa pressão, marcando, unindo e vedando-os, com furadeira, 
esmerilhadores, prensa dobradeira, maçarico e outros dispositivos mecânicos para possibilitar a 
condução de ar, água, gás, vapor e outro fluídos, assim como a implementação de redes de esgoto e 
outros similares; estuda o trabalho a ser executado, analisando desenhos e esquemas, 
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações; marca os pontos de 
colocação de tubulação, uniões e furos nas paredes, lajes e pisos, utilizando instrumentos de 
marcação, para orientar a instalação do sistema projetado; abre valetas no solo e rasgos nas 
paredes, guiando-se pelos pontos-chave e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas para 
colocar os tubos e peças complementares; executa o corte, roscamento, curvatura e união de tubos, 
utilizando serra manual, tarraxas, bancada de curvar e outros dispositivos mecânicos, para formar 
a linha de tubulação; veda as juntas, empregando material apropriado, para eliminar as 
possibilidades de vazamento; posiciona e fixa os tubos, baseando-se no projeto elaborado e 
utilizando parafusos, porcas, conexões, solda ou argamassa, para montar a linha de condução do 
fluído e outras ligações; instala louças sanitárias, condutores de esgoto, caixa d’água, chuveiros, 
metais e outras partes componentes das instalações, utilizando níveis, prumos, ferramentas 
manuais, soldas e outros dispositivos para possibilitar a utilização das mesmas em construções 
residenciais, comerciais e industriais; monta e instala registros e outros acessórios de tubulação, 
trechos de tubos (metálicos e não-metálicos) fazendo as conexões necessárias com os aparelhos, 
para completar a instalação do sistema; testa as tubulações utilizando ar comprimido ou água 
sobre pressão e observando manômetros para assegurar-se da vedação de todo sistema e repará-lo 
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caso seja localizado vazamento; executa manutenção das instalações, substituindo ou reparando 
partes componentes como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, 
para mantê-las em boas condições de funcionamento Pode executar o fechamento de furos e rasgos 
nas paredes, lajes ou pisos, e a renovação da pintura para restabelecer as condições privativas da 
edificação. 
 
Cargo: ENFERMEIRO 
Sumário da Função : Planeja, organiza, supervisiona  e executa serviços de enfermagem, processos 
de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou 
coletiva. 
Descrição do Cargo: Identifica as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, 
participando de reuniões e através de observação sistematizada, para preservar e recuperar a 
saúde; elabora plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar 
a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalhos; executa diversas 
tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, 
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, 
cateterismo, instalações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e 
social aos pacientes; executa tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos 
de cateterismos cardíacos, transplante de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o 
material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; 
efetua testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leitura das reações, para 
obter subsídios diagnósticos; faz curativos, imobilizações especiais e ministra medicamentos e 
tratamentos em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar 
as conseqüências dessas situações; adapta o paciente ao ambiente hospitalar e aos médicos 
terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-
o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; 
procede à elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes 
geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos 
aos mesmos, para auxilia-los nos processos de adaptação e reabilitação; faz estudos e previsão de 
pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias e 
especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem, coordena e supervisiona o pessoal da equipe 
de enfermagem, observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões de orientação e avaliação, 
para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; requisita e controla entorpecentes e 
psicotrópicos, apresentando a recita médica devidamente preenchida e dando saída no “livro de 
controle”, para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais; avalia a assistência de 
enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, para 
estudar o melhor aproveitamento de pessoal; planeja, organiza e administra serviços em unidades 
de enfermagem ou instituições de saúde, desenvolvendo atividades técnico-administrativas na 
elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas específicas, para padronizar procedimentos e 
racionalizar os trabalhos, no sentido de servirem de apoio a atividades afins; executa trabalhos 
específicos em cooperação com outros profissionais, ou assessora em assuntos de enfermagem, 
emitindo pareceres, para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar soluções , elaborar 
programas e desenvolver pesquisas; implanta normas e medidas de proteção, orientando e 
controlando sua aplicação, para evitar acidentes; registra as observações, tratamentos executados e 
ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-se no prontuário hospitalar, ficha de 
ambulatório, relatório de enfermagem  da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução 
da doença e possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; planeja e 
desenvolve o treinamento sistemático em serviço, para o pessoal da equipe de enfermagem, 
avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada, para aperfeiçoar o trabalho do 
pessoal recém-admitido, aprimorar ou introduzir novas técnicas de enfermagem e melhorar os 
padrões de assistência, em regime de horário normal, podendo ser designado para plantões. 
Outras atividades correlatas. 
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Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Sumário da Função : Elabora e supervisiona projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, 
planejando, orientando e controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar um maior 
rendimento e qualidade dos produtos agrícolas. 
Descrição do Cargo: Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, 
efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de 
sementes, o crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e 
outras características dos cultivos agrícolas, estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, 
adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando 
seus resultados nas fases de semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de 
tratamento de solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima; elabora 
novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas e insetos, e/ou 
aprimora os já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das 
plantas e assegurar o maior rendimento do cultivo; orienta agricultores e outros trabalhadores 
agrícolas, sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e 
sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes para 
aumentar a produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, 
qualidade e valor nutritivo. Pode especializar-se em determinado aspecto das culturas agrícolas, 
como na multiplicação de variedades de plantas, no combate a pragas ou em cultivos específicos. 
 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Sumário da Função : Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativo a rodovias, 
portos, aeroportos, vias férreas, saneamento básico, ambiental e outros, estudando características  e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a 
construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. 
Descrição do Cargo: Procede a uma avaliação das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais 
apropriado para construção; calcula os esforços e deformações previstas na obra projetadas ou que 
afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como, carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para 
apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção; consulta outros 
especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e 
arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir 
sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada. Elabora o projeto da 
construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim de 
apresenta-lo a prefeitura para aprovação; prepara o programa de trabalho, elaborando plantas, 
croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e 
fiscalização do desenvolvimento das obras. Dirige a execução e projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos 
prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados. 
 
Cargo: FARMACÊUTICO 
Sumário da Função : Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos. Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. Podem realizar 
pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções 
vitais dos seres humanos e dos animais. 
Descrição do Cargo: DISPENSAR MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLÓGICOS, COSMÉTICOS, 
ALIMENTOS ESPECIAIS E CORRELATOS: selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e 
sistemas de dispensação; avaliar prescrição; dialogar com prescritor e paciente; indicar 
medicamento conforme diagnóstico profissional; proceder à dispensação; instruir sobre 
medicamentos e correlatos; avaliar eficácia de tratamento; notificar fármaco-vigilância. 
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GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: validar método 
de análise; validar produtos, processos, áreas e equipamentos; analisar indicadores de qualidade; 
monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; sugerir mudança de processos; emitir 
laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte de produtos e materiais; participar em ações de 
proteção ao meio ambiente e à pessoa. SUPERVISIONAR ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO 
E TRANSPORTE DE PRODUTOS: comprovar origem dos produtos; fixar critérios de 
armazenamento; fracionar produtos; reembalar produtos; assegurar condições de entrega; 
colaborar na definição de logística de distribuição. PRESTAR SERVIÇOS: orientar usuário no uso 
de produtos; aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços 
de inaloterapia; verificar temperatura de cliente. 
 
Cargo: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Sumário da Função : Executa tarefas, diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 
medicamentos e outros preparados semelhantes, análise de toxinas, de  substâncias de origem 
vegetal e animal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnica de aparelhos 
especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas 
e veterinárias,a dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros propósitos. 
Descrição do Cargo: Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e 
mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de 
remédios e outros preparados; subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário 
médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controla entorpecentes e 
produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários 
devidamente preenchidos, para atender os dispositivos legais; analisa produtos farmacêuticos 
acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos, para 
verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisa soro antiofídico, pirogênio 
e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e 
atividade terapêutica; faz análises clínicas e exudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, 
fezes, líquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para complementar o 
diagnóstico de doenças; realiza estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando 
técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas; procede à  análise 
legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e 
transudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para 
possibilitar a emissão de laudos técnico-periciais; efetua análise bromatológica de alimentos, 
valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e 
homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; faz manipulações, análises, estudos de 
reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos, utilizando substâncias, métodos químicos, 
físicos, estatísticos, e experimentais, para obter produtos destinados à higiene, proteção e 
embelezamento; fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao 
aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar 
seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; assessora autoridades superiores, 
preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer 
subsídio para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos. 
 
Cargo: FISCAL AMBIENTAL 
Sumário da Função : Fiscaliza o cumprimento, no exercício de sua função, da Política Municipal do 
Meio Ambiente, respeitada a competência da União e do Estado. 
Descrição do Cargo: Fiscaliza, inspeciona e analisa o funcionamento de atividade ou 
desenvolvimento de obra causadora de impacto urbano, determinando o nível de poluição 
ambiental; verifica o cumprimento de normas ambientais municipais; propõe soluções que 
reduzam riscos de prováveis acidentes que possam afetar a segurança da saúde, dos operadores e 
da população; apresenta proposta de medidas visando corrigir falhas ou deficiências constatadas, 
para restaurar o meio ambiente e evitar a degradação ambiental. 
 
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS 
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Sumário da Função : Supervisiona unidades técnicas de fiscalização de tributos do tesouro público, 
elaborando planos e procedimentos à sua coordenação e acompanhamento, estudando e 
informando processos, a fim de contribuir para que a política tributária fiscal se compatibilize com 
as demais medidas de interesse do desenvolvimento nacional, regional ou setorial. 
Descrição do Cargo: Supervisiona equipes de trabalho em órgãos de fiscalização de tributos, 
orientando-as sobre critérios de fiscalização, tributação e práticas correspondentes, para cooperar 
no aperfeiçoamento e racionalização das normas e medidas fiscalizadoras; elabora planos de 
fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela legalização fiscal, para 
racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; procede ao controle e avaliação dos 
planos de fiscalização, acompanhando sua execução e analisando os resultados obtidos, para julgar 
o grau de validade do trabalho; executa as tarefas de fiscalização de tributos da fazenda pública, 
inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de representação de serviços e demais 
entidades examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para 
defender os interesses da fazenda pública e da economia popular. 
 
Cargo: FISCAL DE OBRAS 
Sumário da Função : Inspeciona as obras, acompanhando a realização dos trabalhos e verificando 
se estão sendo executados de acordo com o projeto e normas técnicas. 
Descrição do Cargo: Orienta e fiscaliza o cumprimento das leis, regulamentos e normas 
concernentes às obras públicas e particulares e posturas municipais; avalia danos causados por 
construções ou benfeitorias, realizando inspeção no local e visando a conservação e melhoria do 
ambiente físico. 
 
Cargo: FISIOTERAPEUTA 
Sumário da Função : Prestam serviços especiais de terapeuta médica. Suas funções consistem em: 
tratar de entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e 
enfermidade nervosa, por meio físicos, geralmente de acordo com as prescrições de um médico; 
participar de atividades de caráter profissional, educativo ou recreativo, organizadas sob controle 
médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou metal dos incapacitados; acalmar ou 
estimular os nervos, facilitar a eliminação de resíduos, corrigir os tendões contraídos e conseguir 
outros efeitos terapêuticos. 
Descrição do Cargo: Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de 
acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia, 
hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de 
reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados: 
avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, 
funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de 
reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade 
funcional dos órgãos afetados; planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, 
seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismo 
raquidemulares, de paralisia cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e 
outros, utilizando-se de maiôs físicos especiais, como cinesioterapia, eletroterapia e hidroterapia, 
para reduzir ao máximo possível as conseqüências dessas doenças; atende a amputados, 
preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e 
indepentende dos mesmos; ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de 
ginásticas especiais, para promover a correção de desvios posturas e estimular a expansão 
respiratória e a circulação sangüínea; ensina exercícios de preparação e condicionamento pré e pós 
parto, fazendo demonstração e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a 
recuperação no puerpério; faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de 
problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou liberação da 
agressividade e estimular a sociabilidade; supervisiona e avalia atividades do pessoal auxiliar de 
fisioterapia, orientando-o na execução de tarefas, para possibilitar a execução correta dos exercícios 
físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; controla o requisito de dados, observando as 
anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos. Pode 
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planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de fisioterapia. Pode assessorar 
autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres. 
 
Cargo:FONOAUDIÓLOGO 
Sumário da Função: Prestam serviços de medicina, diagnosticando e tratando por estímulos 
periféricos, moléstias funcionais, psíquicas e nervosas; tratam deficiências ligadas à comunicação 
escrita e oral; preparam as especificações e procedem à colocação de membros artificiais, aparelhos 
e dispositivos destinados a corrigir as deformações e deficiência do corpo, de acordo com as 
prescrições do médico. 
Descrição do Cargo: Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 
técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação 
da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala: avalia deficiência do 
cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outros técnicos 
próprios, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêuticos; encaminha o cliente ao 
especialista, orientando este e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao 
melhoramento ou possibilidade de reabilitação; emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a 
praticabilidade de reabilitação fonoaudiólogica, elaborando relatórios, para complementar o 
diagnóstico; programa desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão 
do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e 
fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, 
auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o 
cliente; opina quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e 
empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; 
participa de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas 
formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o 
diagnóstico e tratamento; assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos em 
assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para a elaboração de ordens de  serviço, 
portarias, pareceres e outros. 
 
Cargo: FOTÓGRAFO 
Sumário da Função : Fotografa documentos diversos, regulando e operando equipamentos 
fotográficos. 
Descrição do Cargo: Dispõe o original em frente da máquina, firmando o equipamento 
adequadamente sobre uma prancheta móvel e iluminando-o intensamente, a fim de prepará-lo 
para ser fotografado; procede a regulagem do foco, nível e abertura do diafragma da câmera 
fotográfica, e a colocação do filme do chassi, manipulando os dispositivos da máquina de acordo 
com a técnica requerida,a fim de prepará-la para o trabalho; coloca a retícula na máquina 
posicionando-a entre o filme e o original, para possibilitar a reprodução de meios-tons, faz 
funcionar o obturador da câmera, pressionando o acionador, para expor o filme e obter a 
fotografia; providencia a revelação da chapa, encaminhando-a ao laboratório fotográfico ou 
submetendo-a pessoalmente a reagentes químicos. Para obter o negativo destinado á gravação. 
Pode preparar lâminas de vidro sensíveis (retículas) para fotografias. Pode efetuar trabalhos de 
retoque. 
 
Cargo: GARI 
Sumário da Função : Efetua a limpeza das ruas, parque, jardins e outros logradouros públicos, 
varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os referidos locais em condições 
de higiene e trânsito. 
Descrição do Cargo: Varre o local, utilizando diversos tipos de vassouras, para deixá-lo limpo; 
reúne ou amontoa a poeira, fragmentos e detritos, empregando ancinho ou outros instrumentos, 
para recolhê-los; recolhe os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos 
apropriados, para facilitar a coleta e transporte. Pode transportar o lixo até o local de despejo. 
 
Cargo: INSTRUTOR DE PROGRAMA 
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Sumário da Função : Exerce atividades relacionadas a Programas ou Projetos Sociais e Culturais 
desenvolvidos nas diversas Secretarias envolvendo a Música, o Artesanato, a Recreação, as Artes 
Plásticas, as Artes Cênicas e a Dança, junto a crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
Descrição do Cargo: Atua como instrutor junto a Programas e Projetos de Musicalização, 
envolvendo instrumentos musicais (violão, teclado e outros) e canto (coral); Trabalhos Manuais 
(artesanato, pintura, corte e costura, crochê, tricô, bordado e outros); Recreação; Teatro; Dança e 
outras correlatas, programando, ensinando e apresentando suas atividades para o público, nos 
diversos segmentos. 
 
Cargo:INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 
Sumário da Função: Ensina a confeccionar utensílios domésticos, bordados à mão em um tecido e 
materiais similares, costurar, cerzir e outros. 
Descrição do Cargo: Orienta o aprendizado de trabalho manual tais como: bordar, costurar, pintar, 
cerzir, tricotar, confeccionar utensílios, roupas infantis e para adultos, e tarefas similares. 
Cargo:JARDINEIRO 
Sumário da Função: Cultiva flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo 
canteiros, plantando sementes, mudas e dispensando tratos culturais e fitossanitários à plantação, 
para conservar e embelezar parques e jardins. 
Descrição do Cargo: Prepara a terra, arando-a, adubando-a, irrigando-a e efetuando outros tratos 
necessários para proceder o plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais, 
segundo os contornos estabelecidos, para atender a estética dos locais; faz o plantio de sementes e 
mudas, colocando-as em covas previamente preparadas nos canteiros, para obter a germinação e o 
enraizamento; dispensa tratos culturais aos parques e jardins, renovando-lhes as partes 
danificadas, transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza dos 
mesmos, para mantê-lo em bom estado de conservação; efetua a poda, aparando-as em épocas 
determinadas, com tesoura apropriada, par assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas; 
dispensa tratos fitossanitários às plantas, aplicando inseticidas por pulverização ou por outro 
processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias. 
 
 
Cargo:MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Sumário da Função: Executa a manutenção de veículos em geral (inclusive transporte), 
desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas, órgãos de 
transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de 
funcionamento regular. 
Descrição do Cargo: Examina o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos ou 
banco de prova, para determinar os defeitos e anormalidade de funcionamento de viatura; estuda o 
trabalho de reparação a ser realizado valendo-se de desenhos, esboços e especificações técnicas ou 
de outras instruções para planejar o roteiro; faz o desmonte e limpeza do motor, órgãos de 
transmissão, diferencial e outras partes que requeiram exame, seguindo técnicas apropriadas e 
utilizando chaves comuns e especiais, jatos de água e ar substância detergentes para eliminar 
impurezas e preparar as peças para inspeção e reparação; procede à substituição, ajuste ou 
retificação de peças do motor como anéis de êmbolo, bomba de óleo, válvula, cabeçote, mancais, 
árvores de transmissão, diferencial e outras, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de 
medição e controle e outros equipamentos, para assegurar-lhes as características funcionais; 
executa a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do sistema de freio (cilindro, 
tubulação,sapatas, e outras peças), sistema de ignição (distribuidor e componentes, fiação e velas), 
sistema de alimentação de combustível (bomba, tubulação, carburador), sistemas de lubrificação e 
de arrefecimento, sistema de transmissão, sistema de direção e sistema de suspensão, utilizando 
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar seu 
funcionamento regular; afina o motor, regulando a ignição, a carburação e o mecanismo de 
válvulas, utilizando ferramentas e instrumentos especiais, para obter o máximo de rendimento e 
regularidade funcionais; monta o motor e demais componentes do veículo guiando-se pelos 
desenhos ou especificações pertinentes para possibilitar a utilização do mesmo; testa o veículo uma 
vez montado, dirigindo-o na oficina para comprovar o resultado da tarefa realizada; providencia o 
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recondicionamento do equipamento elétrico do veículo, o alinhamento da direção e regulagem dos 
faróis, enviando, conforme o caso, as partes danificadas à oficinas específicas . Pode recondicionar 
peças usando tornos, limadoras, máquinas de furar, aparelhos de sondagem a oxigás e elétrica e 
ferramentas de usinagem manual em bancas. Pode executar tarefas simples nas instalações 
elétricas e no quadro do veículo 
 
Cargo:MÉDICO 
Sumário da Função: Efetua exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e realiza 
outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem estar do cliente. 
Descrição do Cargo: Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e 
encaminha-lo ao especialista; analisa e interpreta resultados de exames de raios x, bioquímicos, 
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar o diagnóstico; 
prescreve medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, assim como, 
cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; mantém registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, 
para efetuar orientação terapêutica adequada. Pode emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão 
física e mental e de óbito, para atender a determinações legais. Pode atender a urgências clínicas, 
cirúrgicas ou traumatológicas. Pode especializar-se em dirigir hospitais e outros estabelecimentos 
de saúde a ser designado de acordo com a especialização. Pode ser designado para plantões. 
 
Cargo:MOTORISTA I 
Sumário da Função: Desempenha tarefas sob coordenação das unidades administrativas, dentro 
de seu enquadramento e habilitação. 
Descrição do Cargo: Dirigir veículos de pequeno e médio porte, transportando pessoas e/ou 
materiais a qualquer ponto da área urbana, conforme solicitação. Controlar o consumo de 
combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção do veículo, providenciando 
limpeza, ajustes e pequenos reparos. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com 
reparos e limpeza do veículo. Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, 
encaminhando-os ao local destinado. Preencher, diariamente, formulários com dados relativos a 
quilometragem, horário de saída e chegada. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Cargo:MOTORISTA II 
Sumário da Função: Dirige veículos pesados como caminhões, ônibus ou carretas, manipulando os 
comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo no trajeto indicado, segundo as regras de 
trânsito, para transportar cargas. 
Descrição do Cargo: Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, 
água e óleo do Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; examina as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e 
estabelecimentos onde se processarão carga e descarga, para dar cumprimento à promoção 
estabelecida; liga o motor do veículo girando a chave de ignição para aquecê-lo e possibilitar sua 
movimentação; dirige o caminhão, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e 
de sinalização, para conduzí-lo aos locais de carga e descarga; zela pela documentação de carga e 
do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes, para apresentá-la às 
autoridades competentes quando solicitada, nos postos de fiscalização; controla a carga e descarga 
do material transportável, comparando-os aos documentos de recebimento ou de entrega e 
orientando sua arrumação no veículo, para evitar acidentes e atender corretamente o usuário; zela 
pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito 
estado; recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a 
manutenção e abastecimento do mesmo. 
 
Cargo: MÚSICO 
Sumário da Função : Toca um ou vários instrumentos musicais, como instrumentos de sopro, 
cordas ou percussão, imprimindo uma interpretação pessoal à obra ou de acordo com as instruções 
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de um regente, para interpretar peças musicais como solista, acompanhante ou componente de 
grupos instrumentais. 
Descrição do Cargo: Estuda e ensaia as partituras, afinando conveniente seu instrumento, para dar 
uma interpretação própria à obra ou ajustar-se às instruções do regente do grupo instrumental; 
toca o instrumento de sua especialidade em concertos e recitais, atuando com solista e fazendo uso 
da sua habilidade e interpretação pessoal para apresentar peças ou concertos musicais; atua nos 
conjuntos musicais ou como acompanhante, observando os sinais e gestos de um  maestro na 
marcação do ritmo, tempo, intensidade e entrada dos diferentes instrumentos, para possibilitar a 
apresentação de obras musicais de natureza polifônica; exercita-se na arte instrumental, 
executando escalas e trechos de difícil interpretação, para apurar sua técnica e alcançar completo 
domínio do instrumento. Pode compor, improvisar, transcrever ou adaptar músicas. Pode 
especializar-se na interpretação de determinado gênero de música e ser designado de acordo com a 
especialização ou com o tipo de voz que possui. 
 
Cargo:NUTRICIONISTA 
Sumário da Função: Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição nos 
campos hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares, analisando carências 
alimentares e o conveniente  aproveitamento dos recursos dietéticos, e controlando a estocagem, 
conservação, preparação e distribuição de alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, 
racionalidade e economicidade dos regimes alimentares da população ou de grupos desta. 
Descrição do Cargo: Examina o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando diversos 
fatores relacionados com problemas de alimentação, como classe  social, meio de vida e outros, 
para aconselhar e instruir a população; procede ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas 
especiais, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos 
meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para 
oferecer refeições balanceadas; programa e desenvolve o treinamento, em serviço, do pessoal 
auxiliar de nutrição, realizando entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de 
habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar o padrão 
técnico dos serviços; orienta o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, 
distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, 
para possibilitar um melhor rendimento do serviço; atua no setor de nutrição dos programas de 
saúde, planejando e auxiliando sua preparação, para atender às necessidades de grupos 
particulares ou coletividade; prepara programas de educação e readaptação em matéria de 
nutrição, avaliando a alimentação de coletividades sadias e enfermas, para atender às necessidades 
individuais do grupo e incutir bons hábitos alimentares; efetua o registro das despesas e das 
pessoas que receberam refeições, fazendo anotações em formulários apropriados, para estimar o 
custo médio da alimentação; zela pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, inclusive 
a extinção de moscas e insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com serviço de 
alimentação, orientando e supervisionando os funcionários e providenciando recursos  adequados, 
para assegurar a confecção de alimentação sadia; promove o conforto e a segurança do ambiente de 
trabalho, dando orientação a respeito, para prevenir acidentes ; participa de comissões e grupos de 
trabalho encarregados da compra de gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados e refeições 
preparadas, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico, emitindo opiniões de 
acordo com seus conhecimentos teóricos e práticos, para garantir regularidade no serviço; elabora 
mapa dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e o 
resultado de exames de laboratório, para estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da 
alimentação de cada enfermo. 
 
Cargo:ODONTÓLOGO 
Sumário da Função: Diagnostica e tratam afecções da boca, dentes maxilofacial, utilizando 
processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e geral. 
Descrição do Cargo: Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, 
para verificar a presença de cáries e outras afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se 
de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 
tratamento; aplica anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, 
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para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento; extrai raízes e dentes, utilizando boticões, 
alavancas, e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves; restauram cáries 
dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, 
porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e restabelecer  a forma e a função 
do dente; faz limpeza profilática dos dentes e gengiva, extraindo tártaro, para eliminar a instalação 
de focos de infecção; substitui ou restaura parte da coroa dentária, colocando incrustações ou 
coroas protéticas, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 
restabelecer a estética; trata de afecções da boca, usando procedimentos clínicos e/ou protéticos, 
para promover a conservação dos dentes e gengiva; fazem perícia odontoadministrativa, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados para admissão de 
empregados a serviços, concessão de licenças, abono de faltas e outros; faz perícia odontolegal, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer laudos, responder a quesitos e dar outras 
informações; registra os dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 
evolução do tratamento; aconselha aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-os, para 
orientá-los na proteção dos dentes e gengivas; realiza tratamentos especiais, servindo-se da prótese 
e de outros meios, para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescreve ou administra 
medicamentos, determinando via oral ou parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou 
avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes; diagnostica a má oclusão dos dentes, examinando-
os por ocasião da consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao especialista em 
ortodontia.Pode fazer radiografias dentárias simples e oclusais, para estabelecer diagnóstico dos 
dentes, maxilares e ossos da face. 
 
Cargo:OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Sumário da Função: Executa  e coordena tarefas específicas da unidade administrativa, 
participando na organização setorial, sugerindo e implementando rotinas, valendo-se de sua 
experiência para atender as necessidades administrativas. 
Descrição do Cargo: Coordena, supervisiona e realiza os serviços de maior complexidade 
decorrentes da atuação do auxiliar administrativo. 
 
Cargo:OPERADOR DE BRAÇO MECÂNICO 
Sumário da Função: Manuseia equipamento mecânico para preparo e peneiramento de material a 
ser compostado. 
Descrição do Cargo: Auxilia na recepção, descarga e abastecimento de lixo para a triagem na 
esteira, armazenamento de materiais recicláveis e/ou no preparo e peneiramento do material a ser 
compostado no pátio de compostagem. 
 
Cargo:OPERADOR DE MÁQUINA AUTOMOTIVA DE GRANDE PORTE 
Sumário da Função: Opera equipamento pesado manuseando o volante, alavanca de comando, 
acionando pedais para prestar apoio e desenvolver as atividades das áreas; executa inspeção no 
equipamento observando o estado geral da lataria, pneus, sistema de freios e nível de óleo, para ter 
certeza de que o mesmo possui condições de operação; opera os equipamentos, manuseando-os e 
acionando-os  para dar continuidade ao serviço; executa limpeza no equipamento, utilizando 
panos e vassouras e retirando resíduos de minério e detritos, para evitar danos. 
Descrição do Cargo: Conduz máquinas, acionando o motor e manipulando os dispositivos de 
marcha para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; movimenta a pá escavadeira, 
acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura para escavar, carregar, 
levantar e descarregar o material; efetua a manutenção de máquinas, abastecendo-a e executando 
pequenos reparos  para assegurar seu bom funcionamento. scavadeira Hidráulica: Opera uma 
máquina montada sobre rodas ou esteira e provida de caçamba móvel, conduzindo-a e operando 
seus comandos de corte e materiais análogos. Podem especializar-se na operação de determinados 
tipos de máquina escavadeira e ser designado de acordo com a especialização. 
Trator de Esteira: Opera uma máquina a motor provida de uma lâmina frontal côncava de aço, 
dirigindo-a e manipulando os comandos de movimentação de lâmina para empurrar, distribuir e 
nivelar terra e outros materiais. Pode retirar entulhos de obras em demolição. á-Carregadeira: 
Opera uma máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de uma pá de comando hidráulico, 
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conduzindo-a e acionando os comandos de tração e os comandos hidráulicos, para escavar e mover 
terra, pedras, areia, cascalho e materiais semelhantes. Desempenha tarefas similares às que realiza 
o operador de escavadeira, porém, é especializado na operação de uma pá carregadeira que escava 
ou colhe materiais e os verte em caminhões, veículos de carga pesada e em outros recipientes. 
otoniveladora: Opera máquina niveladora munida de uma lâmina ou um escarificador e movida 
por autopropulsão ou por reboque, manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar 
terrenos na construção de edifícios, estradas, pistas de aeroportos e de outras obras; manobra a 
máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pá 
mecânica para possibilitar a movimentação da terra; movimenta a lâmina niveladora ou pá 
mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle para posicionar o 
mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra a máquina acionando os comandos 
para empurrar a terra solta, rebaixar as mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a terra para 
outro lugar. Pode especializar-se em operar um tipo específico de máquina niveladora a ser 
designado de acordo com a especialização. 
 
Cargo:OPERADOR DE MÁQUINA PROCESSADORA DE SOJA 
Sumário da Função: operar a vaca mecânica, na fabricação do leite de soja. 
Descrição do Cargo: Operar equipamentos com a finalidade de obter a industrialização de 
produtos, através de procedimentos técnicos, mecânicos ou físico-químicos apropriados, para 
atender às necessidades de consumo da merenda escolar e da população que se beneficia do leite 
de soja; operar câmara fria para armazenar e conservar produtos, insumos e matérias-primas; ligar 
a vaca mecânica, acionando os comutadores para fazer que a mesma esteja na temperatura ideal 
para a coação; proceder a limpeza dos grãos de soja; colocar na área de moagem os produtos e 
controlar a temperatura necessária e o tempo de fervura para o refino do leite; pesar e medir os 
ingredientes necessários, utilizando balança e outros medidores apropriados para obter a 
quantidade necessária ao preparo do leite; higienizar a máquina todas as vezes que proceder a 
fabricação de uma remessa de leite; empacotar e zelar pela boa qualidade do leite processado; 
trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de segurança, higiene, saúde e 
preservação ambiental; realizar outras atividades correlatas ao cargo. 
 
Cargo:OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO 
Sumário da Função: Instala e faz funcionar os aparelhos e equipamentos de amplificação  de som, 
posicionando microfones e alto falantes, testando e regulando a instalação, para proporcionar 
audição de música e outros  tipos de discurso a um  grande número de ouvintes e possibilitar 
diferentes efeitos sonoros. 
Descrição do Cargo: Instala autofalantes nos lugares apropriados, ligando-os aos amplificadores 
por intermédio de conectores elétricos, para preparar o local da transmissão; instala os microfones 
à altura da voz do emissor, perto da orquestra ou de qualquer outra fonte de som, ajustando a 
posição e regulando-os, para assegurar a captação do som de forma eficiente; testa a instalação, 
fazendo as conexões convenientes, escutando de diferentes pontos a fala de alguém ao microfone, 
para verificar a qualidade de recepção do som e fazer os acertos exigidos; regula, 
convenientemente o volume e altura do som, atuando nos controles específicos, para apurar a 
qualidade da transmissão. Pode gravar e amplificar utilizando equipamento especial. Pode efetuar 
pequenas reparações nas instalações. 
 
Cargo:PADEIRO 
Sumário da Função: Executa trabalhos de fabricação de pães, preparando e cozinhando massas 
diversas, para abastecer padarias e outros estabelecimentos do gênero. 
Descrição do Cargo: Separa os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades 
necessárias para confeccionar a massa; dá o tratamento necessário à massa, fermentando-a,  
misturando e amassando seus ingredientes, empregando processo manual ou mecânico, a fim de 
prepará-la para o cozimento; cilindra, corta ou enrola a massa, procedendo de acordo com a técnica 
requerida, para dar-lhe a forma desejada; cozinha a massa, levando-a  ao forno aquecido a uma 
temperatura determinada e observando o tempo de permanência, para obter os pães na 
consistência desejada; comunica irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas, 
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indicando as providências cabíveis, para evitar o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o 
funcionamento da máquina. Podem calcular o rendimento do pão, seu volume específico, sua 
qualidade organolética e a absorção de água pela farinha, para permitir o controle do consumo de 
materiais e da qualidade dos produtos. 
 
Cargo:PEDAGOGO 
Sumário da Função: Dá assistência dos educandos em estabelecimentos de ensino de primeiro 
e/ou segundo grau, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua 
formação, aconselhando e auxiliando os alunos na solução de seus problemas pessoais, para 
possibilitar-lhes o desenvolvimento intelectual e a formação integral de sua personalidade, ajustá-
los ao meio em que vivem e orienta-los no tocante ao conhecimento e escolha das opções básicas. 
Descrição do Cargo: Realizam-se estudos e pesquisas, utilizando documentação científica e outras 
fontes de informação, constatando resultados e métodos utilizados e testando novos métodos, para 
ampliar e atualizar o próprio campo de  conhecimento e aperfeiçoar sua atuação na área; colabora 
na fase de elaboração do currículo pleno da escola, opinando sobre suas implicações no processo 
de orientação educacional, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino; 
aplica processos de caracterização da clientela escolar, utilizando testes pedagógicos e outras 
técnicas especiais, como de observação, questionários, cartas e entrevistas com os alunos, na sua 
família e seus mestres, para obter um perfil completo da personalidade de cada educando e da sua 
atuação no meio em que vive. Pode planejar, organizar e coordenar a implantação e funcionamento 
dos serviços de Orientação Educacional, em nível de escola e comunidade, assim como em órgãos 
do serviço público e de empresas paraestatais e privadas. 
 
Cargo:PEDREIRO 
Sumário da Função: Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por 
desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos pertinentes ao ofício para construir, 
reformar ou reparar prédios e obras similares. 
Descrição do Cargo: Verifica as características da obra, examinando a planta e especificações para 
orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; mistura 
cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada para obter a argamassa a ser 
empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins; constrói alicerce, 
empregando pedras ou cimento para formar a base de paredes, muros e construções similares; 
assentam tijolos, ladrilhos ou pedras indicadas e uniformizadas com argamassa, para levantar 
paredes, vergas, pilares, degraus de escada e outras partes da construção; reboca as estruturas 
construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e atentando para o prumo e 
nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a outros tipos de revestimento; procede à aplicação 
de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando processos 
apropriados para revestir pisos e paredes; aplica uma ou várias camadas de gesso sobre as paredes 
interiores e tetos de edificações, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro instrumento 
apropriado, para dar a essas partes acabamento mais esmerado; constrói bases de concreto ou de 
outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes 
de rede elétrica e para outros fins; realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas 
e outras peças e chumbando bases danificadas, para reconstruir essas estruturas. Pode armar e 
desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras desejadas. 
 
Cargo:PINTOR 
Sumário da Função: Executar as tarefas observando os critérios técnicos específicos 
Descrição do Cargo: Verificar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o 
estado da superfície a ser pintada, para determinar os procedimentos e materiais a serem 
utilizados. Limpar as superfícies, escovando-as, lixando-as e retirando a pintura velha. Preparar as 
superfícies, amassando-as, lixando-as e retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e 
facilitar a aderência da tinta. Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e 
substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade desejada. 
Pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tintas ou produtos similares, 



 

ARAPONGAS  
 

 

 41

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

utilizando pincéis, rolos, broxas ou pistolas, para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado. 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargo:PROFESSOR 
Área de Atuação: Ensino Fundamental, séries iniciais e Educação Infantil. 
Descriçao do Cargo: Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem  de acordo com os 
pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar; Pesquisar e propor 
práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às características da clientela 
majoritária da escola pública; Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando 
aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participar com o pessoal técnico-administrativo 
e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e 
outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; Manter-se informado das diretrizes e 
determinações da escola e dos órgãos superiores; Participar da elaboração do projeto pedagógico 
da escola; Divulgar as experiências educacionais realizadas; Indicar material didático e 
bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares; Participar de reuniões ordinárias e 
extraordinárias quando for convocado; Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar; 
Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto no Regimento Escolar e diretrizes 
pedagógicas; Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e 
o Regimento Escolar; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a 
comunidade; Desincubir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais 
da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 
 
Cargo:PROFESSOR DE EDUCÇÃO FÍSICA 
Área de Atuação: Ensino Fundamental, séries iniciais e Educação Infantil. 
Descrição do Cargo:Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem  de acordo com os 
pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar; Pesquisar e propor 
práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às características da clientela 
majoritária da escola pública; Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando 
aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participar com o pessoal técnico-administrativo 
e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e 
outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; Manter-se informado das diretrizes e 
determinações da escola e dos órgãos superiores; Participar da elaboração do projeto pedagógico 
da escola; Divulgar as experiências educacionais realizadas; Indicar material didático e 
bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares; Participar de reuniões ordinárias e 
extraordinárias quando for convocado; Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar; 
Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto no Regimento Escolar e diretrizes 
pedagógicas; Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e 
o Regimento Escolar; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a 
comunidade; Desincubir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais 
da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 
 
Cargo:PROJETOR DE FILMES 
Sumário da Função: Opera os aparelhos de projeção cinematográficos e equipamentos 
componentes de produção de som atuando nos seus dispositivos, instalando filmes, rebobinando 
carretéis e realizando outras tarefas pertinentes, na cabine de projeção, para possibilitar a exibição 
de filmes como atividade cultural ou de entretenimento. 
Descrição do Cargo: Instala um rolo de filme no aparelho de projeção, fazendo passar uma de suas 
extremidades por guias, sujeitando-o no suporte e pretendendo esta extremidade a um carretel 
vazio, para possibilitar a projeção; põe o projetor a funcionar, atuando nos seus dispositivos de 
comando e ajustando som e imagem, para realizar a projeção; vigia o funcionamento do projetor, 
valendo-se de recursos percepto-sensoriais, para efetuar o repasse da extremidade do filme pelas 
guias, caso este se rompa; repara trechos do filme que se acham em mau estado, aplicando técnicas 
ou experiências recomendadas, para possibilitar a sua utilização; faz manutenção do equipamento 
limpando lentes, lubrificando as partes mecânicas e efetuando pequenos reparos para conservá-lo 
em bom estado de funcionamento. 
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Cargo:PROTÉTICO 
Sumário da Função: Confecciona e repara dentaduras e demais aparelhos de prótese dentária, 
guiando-se pelas impressões tomadas em cera, utilizando moldações negativas e positivas, 
modelando-as em gesso e fundindo metais diversos para possibilitar a substituição total ou parcial 
do conjunto dentário natural. 
Descrição do Cargo: Examina os moldes extraídos da parte ou de toda a arcada dentária dos 
clientes, recebidos ou tirados por ele próprio, observando-os em todos os detalhes, para guiar-se na 
execução do trabalho; executam em cera moldes de peças dentárias, como placas, dentaduras, 
coroas e pontes removíveis, valendo-se de modelo positivo da boca de cliente e utilizando 
ferramentas manipulativas, para testar a adaptação das peças; prepara e carregam as muflas 
(moldação prensada em ferro) em laboratório dentário, utilizando argamassa de gesso, folhas de 
metal apropriado e prensa manual e cozinhando o material em banho-maria, para obter, por 
moldação, aparelhos de prótese dentária em acrílico, a partir do modelo de cera; funde metal 
precioso, aço, ligas de cromo ou outros metais, utilizando moldes de cera, material refratário, calor 
de maçarico ou de arco-elétrico, cadinho, centrifugadores e outros utensílios e ferramentas, para 
obter peças de prótese dentária pelo processo das ceras perdidas; elimina pequenas deficiências 
nas superfícies das peças de prótese dentária pelo processo das ceras dentárias confeccionadas, 
valendo-se de esmeriladoras de árvore articulada ou flexível, rebolos, lixas ou outro material de 
polimento, para dar às  mesmas o acabamento requerido. Pode especializar-se em determinado 
tipo de tarefa, a ser designado de acordo com a especialização. 
 
Cargo:PSICÓLOGO 
Sumário da Função: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para determinação de características 
afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a 
orientação, seleção e treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos. 
Descrição do Cargo: Procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, 
observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e de outra natureza , para obter 
elementos relevantes ao estudo dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, 
personalidades e outros aspectos do  comportamento humano e animal; analisa a influência dos 
fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o 
paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e 
outros métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos 
distúrbios emocionais e de personalidades; promove a correção de distúrbios emocionais e de 
personalidades; promove a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais 
e aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e prática dos 
métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de 
personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social, ou de 
trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; participar na 
elaboração de análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções típicas de 
cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis 
com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e orientação no campo 
profissional; efetua o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de 
desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo entrevistas e elaborando e 
aplicando testes, provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos 
serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no campo 
educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos métodos de ensino e 
treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino 
adequadas e determinação de características especiais necessárias ao professor; reúne informações 
a respeito de pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para 
fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das 
respectivas enfermidades; diagnosticam a existência de  possíveis problemas na área da 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, 
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aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a 
forma de resolver as dificuldades momentâneas. 
 
Cargo:SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Sumário da Função: Assessorar seus superiores no desempenho de suas funções, gerenciando 
informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e 
cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes (pessoas que prestam serviços a 
secretária: auxiliares de secretária, auxiliar de serviços gerais, motoristas) e atividades; controlar 
documentos e correspondências. Atender servidores e cidadãos; organizar eventos e viagens. 
Cuidar da agenda pessoal de seu superior. 
Descrição do Cargo: ASSESSORAR EXECUTIVO/ÁREA: Administrar agenda pessoal e despachar 
com o executivo; colher assinaturas; priorizar compromissos e definir horários; marcar e cancelar 
compromissos; definir ligações telefônicas; administrar pendências; definir encaminhamento de 
documentos; assistir ao executivo e secretariar em reuniões. ATENDER PESSOAS (SERVIDORES E 
CIDADÃOS): recepcionar pessoas e fornecer informações; atender pedidos, chamadas telefônicas e 
solicitações; filtrar ligações; anotar e transmitir recados; fazer e encaminhar chamadas telefônicas; 
orientar pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e clientes diferenciados. GERENCIAR 
INFORMAÇÕES: Ler documentos (cartas, manuais, relatórios, e-mails, jornais); levantar 
informações; consultar outros departamentos; criar e manter atualizado bancos de dados; cobrar 
ações, respostas e relatórios; controlar cronogramas e prazos; acompanhar processos; reproduzir 
documentos (escâner, fotocopiadora). ELABORAR DOCUMENTOS: digitar ofícios, memorandos, 
cartas, convocações e atas; pesquisar bibliografia; anotar informações; elaborar relatórios; digitar e 
formatar documentos; elaborar convites e convocações; elaborar planilhas e gráficos; preparar 
apresentações; transcrever textos. CONTROLAR CORRESPONDÊNCIA; ORGANIZAR EVENTOS 
E VIAGENS; ARQUIVAR DOCUMENTOS DIVERSOS. 
 
Cargo:SECRETÁRIO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 
Sumário da Função: Recepcionam e prestam serviços de apoio a corpo docente e discente; 
atendimento telefônico e fornecimento de informações em estabelecimentos municipais de ensino; 
recebem servidores e visitantes, agendam serviços, organizam informações e planejam o trabalho 
do cotidiano nas Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil. 
Descrição do Cargo: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças e logística; atender docentes, discentes e pais de alunos, fornecendo e recebendo 
informações sobre a área escolar; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais 
administrativos; emitir histórico escolar do aluno; providenciar o levantamento estatístico da 
escola, efetuar as matrículas, operacionalizar transferências; apontar freqüência mensal dos 
funcionários; lançar notas e faltas dos alunos; realizar toda e qualquer movimentação referente à 
documentação escolar; operacionalizar e alimentar o Sistema SERE; digitar documentos oficiais 
como pareceres, ofícios, documentos internos, entre outros; executar tarefas relacionadas com a 
elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos reprográficos, 
recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético ou papel. 
 
Cargo:SERRALHEIRO 
Sumário da Função: Recorta, modela ou trabalha de outra forma barras perfiladas de materiais 
ferrosos e não ferrosos, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, mandris, gabaritos, 
máquinas operatrizes, instrumentos de medição, de traçagem e de controle, para fabricar 
esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. 
Descrição do Cargo: Estuda a peça a ser fabricada, analisando desenho, modelo, especificações ou 
outras instruções, para estabelecer o roteiro de trabalho; seleciona o material, as ferramentas e 
gabaritos, instrumentos de traçagem, de medição e de controle, seguindo o roteiro estabelecido 
para assegurar bom rendimento do trabalho; reproduz o desenho da peça a ser construída, 
utilizando bancada, tinta e outros materiais apropriados, a fim de obter um modelo para a mesma; 
executa o traçado, serradura ou perfuração do material, utilizando escala, esquadro, riscador, 
punções, serras mecânicas e manuais, furadeiras ou outros equipamentos, para possibilitar a 



 

ARAPONGAS  
 

 

 44

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

confecção da peça; encerra na forma as peças componentes, dobrando-as ou curvando-as a frio ou 
quente, para dar ao conjunto a estrutura desenhada; monta e fixa as diferentes partes da peça, 
utilizando rebites, parafusos, soldas oxigás ou elétrica, para obter a estrutura projetada; protege as 
peças, utilizando tinta antioxidante e/ou providencia a aplicação do processo eletroquímico de 
anodização, para evitar a corrosão; instala as ferragens da janela, esquadrias, porta, portão, grade 
ou peças similares como dobradiças, trincos, puxadores, roldanas e fechaduras, fazendo os ajustes 
necessários e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas e soldas, para completar a montagem 
das peças. Pode manejar máquina de dobrar e cilindrar chapas. Pode especializar-se na construção 
de determinadas peças metálicas e ser designado de acordo com a especialização. 
 
Cargo:TÉCNICO AGRÍCOLA 
Sumário da Função: Prestar assistência e consultoria técnica, orientando diretamente sobre 
produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos 
agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias, verificando viabilidade 
econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura. Promover organização, extensão e 
capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária.  
Descrição do Cargo: PRESTAR ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA TÉCNICA: Orientar na escolha 
do local para atividade agropecuária; orientar sobre preservação ambiental; orientar coleta de 
amostras para análises e exames; orientar sobre preparo, correção e conservação de solo; orientar 
sobre época de plantio, tratos culturais e colheita; orientar na definição e manejo de 
equipamentos, máquinas e implementos; orientar sobre uso de insumos agropecuários; orientar 
construções e instalações agropecuárias; orientar na escolha de espécies e cultivares; orientar 
sobre técnicas de plantio; orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção 
agropecuária; orientar sobre formas e manejo de irrigação e drenagem; orientar manejo integrado 
de pragas e doenças; orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual (EPI); 
EXECUTAR PROJETOS AGROPECUÁRIOS: Executar levantamento do custo-benefício; verificar 
disponibilidade e qualidade da água a ser utilizada na produção agropecuária; coletar amostras 
para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros); locar curva em nível, 
canais para irrigação, tomadas d´água e outros; acompanhar construção de curva em nível; 
distribuir tarefas; interpretar análises de solo e resultados laboratoriais; elaborar relatórios, 
laudos, pareceres, perícias e avaliações; coletar dados meteorológicos; coletar dados 
experimentais; conduzir experimentos de pesquisa; levantar dados de pragas e doenças; 
supervisionar atividades agropecuárias; instalar unidade demonstrativa para produtores; 
manejar reprodução de animais (inseminação, sincronização, cruzamentos); realizar cruzamento 
de cultivares; realizar pequenas intervenções cirúrgicas; formular rações de animais; auxiliar 
partos distócicos (partos difíceis); realizar necrópsias de animais. PLANEJAR ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS: Pesquisar mercado consumidor; verificar viabilidade econômica; verificar 
condições edafoclimáticas (solo, clima, água); verificar infra-estrutura da propriedade (máquinas, 
equipamentos, instalações e outros); levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, 
extensão e outros); elaborar projetos agropecuários; pesquisar mercado fornecedor de insumos, 
materiais, máquinas e equipamentos; elaborar planta de construções rurais; elaborar orçamentos; 
definir cultivares, raças e espécies; verificar capacitação tecnológica do produtor; planejar rotação 
de culturas. PROMOVER ORGANIZAÇÃO, EXTENSÃO E CAPACITAÇÃO RURAL: Organizar 
reuniões com produtores; estimular participação de produtores em associações e grupos; orientar 
formação de associações e grupos de produtores; assessorar produtores na compra e venda de 
insumos, materiais e produtos agropecuários; apresentar resultados de pesquisa em encontros e 
congressos da área agrícola e meios de comunicação; sistematizar informações sócio-econômicas 
da comunidade; demonstrar uso de equipamentos (EPI, implementos e outros); preparar material 
de divulgação sobre questões técnicas; demonstrar técnicas de cultivo e manejo de animais para 
produtores; Promover dias de campo para difusão de tecnologia; viabilizar recursos financeiros e 
materiais para treinamento; ministrar treinamentos e cursos; Definir local e preparar infra-
estrutura para treinamento; divulgar cursos e eventos junto aos produtores; participar de eventos 
ligados à agropecuária. FISCALIZAR PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: Fiscalizar produção de 
mudas e sementes; enviar amostras de produtos agropecuários para análises laboratoriais; 
classificar; produtos vegetais; inspecionar sanidade de produtos agropecuários; fiscalizar 
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vacinação de animais; fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos; inspecionar cumprimento de 
normas e padrões técnicos; fiscalizar documentação de produtos agropecuários em trânsito; 
emitir documentos relativos à produção (sementes e mudas) e à defesa sanitária (animal e 
vegetal). RECOMENDAR PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURIDADE: Recomendar quanto ao 
uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários; recomendar sobre isolamento de área 
de produção e acesso de pessoas e animais; recomendar sobre destino de embalagens de 
agrotóxicos e medicamentos veterinários; recomendar sobre técnica de tríplice lavagem de 
embalagens de agrotóxicos; recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e animais; 
recomendar sobre limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e instalações; orientar 
destino de animais mortos; orientar manejo de dejetos; recomendar sobre técnica de vazio 
sanitário. DISSEMINAR PRODUÇÃO ORGÂNICA: Selecionar sementes para produção orgânica; 
disseminar produção de compostos orgânicos; disseminar produtos naturais na adubação e 
correção de solo; disseminar técnica de adubação verde; disseminar técnica de cobertura morta; 
disseminar técnica de intercalação de culturas; realizar capina mecânica e manual; disseminar 
produtos naturais para controle de pragas e doenças. 
 
Cargo:TÉCNICO DESPORTIVO 
Sumário da Função: Ensinam os princípios e técnicas de jogos, ginásticas e outras atividades 
esportivas, orientam a prática das mesmas; cuidam da aplicação dos regulamentos durante as 
competições e provas desportivas. 
Descrição do Cargo: Ensinam os princípios e regras técnicas de atividades esportivas e orientam a 
prática dessas atividades. Suas funções consistem em: desenvolver, com estudantes e outras 
pessoas interessadas, ginástica e outros exercícios físicos e ensinar-lhes as técnicas de jogos mais 
simples; treinar atletas nas técnicas de diversos jogos e outros esportes; instruir-lhes sobre os 
princípios e regras inerentes a cada um deles; encarregar-se do preparo físico dos atletas; 
acompanhar e supervisionar as práticas desportivas. 
 
Cargo:TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Sumário da Função: Prestam serviços técnicos de enfermagem, consistindo em dispensar cuidados 
técnicos de enfermagem, em hospitais, clinicas e outros estabelecimentos de assistência médica; 
dispensam cuidados e orientam sobre aplicação dos mesmos em escolas, centros infantis, creches; 
orientam sobre questões de cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia e 
outras. 
Descrição do Cargo: Executa e supervisiona serviços de enfermagem, empregando processos de 
rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente: executa 
diversas tarefas de enfermagem como administração de sangue e plasma, controle de pressão 
venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, 
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, 
cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e 
social aos pacientes; executa tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos 
de cateterismo cardíaco, transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o 
material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; 
efetua testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações, para 
obter subsídios e diagnósticos; faz curativos, imobilizações e tratamento em situações de 
emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para efetuar as conseqüências dessas 
situações; adapta o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são 
aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua 
sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; presta cuidados post 
mortem como enfaixamento e tamponamento, utilizando algodão, gaze e outros materiais, para 
evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; procede à elaboração, execução 
ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, observando-os 
sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los 
nos processos de adaptação e reabilitação; requisita e controla entorpecentes e psicotrópicos, 
apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando dos mesmos e atender às 
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disposições legais; registra as observações, tratamento executados e ocorrências verificadas em 
relação ao paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de 
enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o 
controle da saúde. Pode colocar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessário 
às atividades. Pode planejar e administrar serviços em unidade de enfermagem ou instituições de 
saúde. 
 
Cargo:TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
Sumário da Função: Realiza manutenções preventivas e preditivas em computadores, 
equipamentos e aparelhos de informática. 
Descrição do Cargo: Avalia ambiente e condições de instalação do equipamento ou aparelho; 
inspeciona equipamento e/ou aparelho visualmente; desloca-se para manutenção “in loco”; 
levanta dados sobre o problema com o usuário; avalia o funcionamento do equipamento conforme 
especificações; identifica os defeitos e/ou problemas dos equipamentos; analisa causa do defeito 
e/ou problema do equipamento; corrige o defeito e/ou problema apresentado no equipamento; 
faz testes; identifica necessidade de manutenção; cumpre planos de manutenções preventivas e 
preditivas; faz troca de peças conforme vida útil preestabelecida; confere os ajustes conforme o 
padrão; faz instalação de equipamentos; passa conhecimentos técnicos para operadores; orienta 
operadores sobre condições de risco de acidentes; avalia o desempenho operacional dos 
operadores; organiza ferramentas e instrumentos; seleciona material bom e/ou rejeitado; limpa 
área de trabalho utilizando material adequado; protege equipamentos dos resíduos (poeira); 
preenche laudos técnicos; emite relatórios técnicos; registra ocorrências; preenche formulário de 
reposição de peças rejeitadas; conhece informática para operar aplicativos padronizados; segue 
normas técnicas vigente. 
 
Cargo:TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Sumário da Função: Orienta os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área sob sua 
jurisdição, coordenando ou executando os trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados à 
industrialização e comercialização de produtos alimentícios e imóveis recém construídos ou 
reformados e a estabelecimentos de ensino, para proteger a saúde da coletividade. 
Descrição do Cargo: Coordena ou executa ações de Vigilância Sanitária e Ambiental, integrando-
se, quando necessário, à Vigilância Epidemiológica em geral; executa a inspeção de fábricas em 
geral e indústrias de produtos alimentícios, verificando as condições sanitárias dos seus interiores, 
limpeza do equipamento, refrigeração, suprimento de água, instalação sanitária e saúde dos 
trabalhadores, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de produtos 
sadios e de boa qualidade; procede a inspeção de imóveis novos ou reformados, antes de serem 
habilitados, verificando as condições sanitárias dos seus interiores, a existência de dispositivos 
para escoamento das águas fluviais e dejetos, e o estado de conservação para opinar na concessão 
do habite-se; inspeciona estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis 
fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; inspeciona outros 
estabelecimentos como clubes, creches e demais destinados ao uso humano sob qualquer fim; 
inspeciona ambientes e processos de trabalho, de assistência à saúde e outros. Pode fazer 
comunicações, intimidações e interdições decorrentes de seu trabalho. Outras funções correlatas 
dispostas junto ao Código Sanitário e outras leis pertinentes. 
 
 
Cargo:TÉCNICO EM CONTROLE DE MEIO AMBIENTE 
Sumário da Função: Auxiliam profissionais de nível superior na implementação de projetos, 
gestão ambiental e coordenação de equipes de trabalho; operam máquinas, equipamentos e 
instrumentos. Coordena processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de efluentes e 
levantamentos meteorológicos. Realizam análises físico-químicas e microbiológicas dos efluentes. 
Monitoram a segurança no trabalho. 
Descrição do Cargo: IMPLEMENTAR PROJETOS: estudar etapas de desenvolvimento do projeto; 
interpretar plantas, fluxogramas de projetos; orientar implantação de projetos; adequar 
procedimentos operacionais; identificar problemas operacionais na implantação de projetos; 
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propor melhorias em projetos. COORDENAR EQUIPES DE TRABALHO: elaborar plano de 
trabalho; dimensionar equipes de trabalho; distribuir tarefas; orientar equipes de trabalho; 
monitorar cumprimento das normas e legislação no trabalho; identificar necessidades de 
treinamento; capacitar operadores. OPERAR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS: 
identificar procedimentos de operação; avaliar funcionamento das máquinas e equipamentos; 
ajustar máquinas e equipamentos; calibrar equipamentos e instrumentos (pluviógrafo, linígrafo, 
oxímetro e phmetro); fornecer subsídios para elaborar plano de manutenção; solicitar manutenção 
periódica das máquinas e equipamentos; programar paradas para manutenção; propor melhorias 
nas máquinas, equipamentos e instrumentos. COORDENAR PROCESSOS DE CONTROLE 
AMBIENTAL, UTILIDADES, TRATAMENTO DE EFLUENTES E LEVANTAMENTOS 
METEOROLÓGICOS: programar aquisição e estocagem de matéria-prima e insumos; ajustar 
parâmetros operacionais de otimização dos processos; avaliar eficiência dos processos; avaliar 
capacidade produtiva do processo de ar, vapor, óleo e gases; controlar custos operacionais; 
determinar vazões líquidas e índices inerentes ao controle do processo; realizar inspeções e 
vistorias técnicas; controlar distribuição dos produtos gerados (vapor, ar e efluentes); testar novos 
produtos químicos e equipamentos; identificar os aspectos ambientais e impactos associados; 
cumprir objetivos e metas ambientais; definir local de armazenagem dos resíduos e efluentes. 
REALIZAR ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICRO-BIOLÓGICAS DOS EFLUENTES: preparar 
ambiente para análises; suprir ambiente de análises com reagentes, vidrarias e equipamentos; 
coletar amostras; preservar amostras coletadas; identificar amostras e pontos de coletas; manusear 
vidrarias, instrumentos e equipamentos; manipular produtos químicos e biológicos; interpretar 
resultados analíticos; elaborar laudos, relatórios e planilhas dos resultados analíticos; encaminhar 
amostras para análises externas complementares. IMPLEMENTAR AÇÕES DE GESTÃO 
AMBIENTAL: avaliar amplitude dos impactos ambientais; definir medidas corretivas; estabelecer 
prazos, ações e responsabilidades; aplicar ações corretivas; analisar resultados das ações corretivas; 
atender normas e legislação ambiental; propor ações preventivas. MONITORAR A SEGURANÇA 
NO TRABALHO: fornecer subsídios para elaboração do mapa de riscos; interpretar mapa de riscos; 
controlar uso dos equipamentos de proteção (individual e coletiva); cumprir procedimentos de 
emergência; fornecer informações para procedimentos de emergência; informar sobre precauções 
de produtos e resíduos gerados no processo. 
 
Cargo:TELEFONISTA 
Sumário da Função: Maneja uma mesa ou uma seção da mesma, movimentando chaves, 
interruptores e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas. 
Descrição do Cargo: Vigia permanentemente o painel, observando os sinais emitidos, para atender 
às chamadas telefônicas; opera a mesa telefônica , movendo chaves, interruptores e outros 
dispositivos para estabelecer comunicação interna, externa ou interurbana entre o solicitante e o 
destinatário ou com outros telefonistas a quem vai dirigir a chamada; registra a duração e/ou custo 
das ligações, fazendo anotações em formulários apropriados, para permitir a cobrança e/ou 
controle das mesmas; zela pelo equipamento, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e 
manutenção, para assegurar-lhe perfeitas condições de funcionamento. Pode atender a pedidos de 
informações telefônicas, anotar recados e registrar chamados. Pode especializar-se num tipo 
particular de equipamentos telefônico, a ser designado de acordo com a especialização. 
 
Cargo:TRATORISTA 
Sumário da Função: Conduz um trator provido ou não de implementos diversos como carretas, 
lâminas e máquinas varredouras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo de 
tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operação de limpeza, terraplanagem ou 
similares. 
Descrição do Cargo: Dirige trator manipulando os comandos de marcha e direção para deslocá-lo, 
e ao reboque, segundo as necessidades do trabalho; opera o equipamento rebocado manipulando 
os comandos, para possibilitar a execução das tarefas requeridas. Pode especializar-se na operação 
de determinados tipos de trator  e ser designado de acordo com a especialização. 
 
Cargo:WEB DESIGNER 
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Sumário da Função: Concebe, projeta e desenvolve aplicações de informática para Internet. 
Descrição do Cargo: Concebe e projeta aplicações de informática para Internet; desenvolve, 
codifica, testa e documenta programas que executem o tratamento automático da informação; 
constrói portais, e-commerce, B2B e soluções multimídia; reúne dados considerados importantes 
para a execução de seu trabalho; conhece os objetivos e necessidades para o projeto, através de 
reuniões e contactos com os diversos intervenientes no processo; no âmbito da programação, 
codifica, documenta, testa, mantém e repara eventuais falhas dos programas informáticos. 
 
Cargo:ZOOTECNISTA 
Sumário da Função: Contribui para o bem-estar animal; promove saúde pública e defesa do 
consumidor; desenvolve atividades de pesquisa e extensão. Fomenta a produção animal; atua nas 
áreas: comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; elabora laudos, 
pareceres e atestados; assessora a elaboração de legislação pertinente.  
Descrição do Cargo: FOMENTAR PRODUÇÃO ANIMAL: dimensionar plantel; estudar viabilidade 
econômica da atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise 
zootécnica; realizar diagnóstico de eficiência produtiva; desenvolver programas de controle 
sanitário de plantéis; elaborar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; desenvolver 
programas de melhoramento genético; avaliar características reprodutivas de animais; elaborar 
programas de nutrição animal; projetar instalações para animais; supervisionar implantação e 
funcionamento dos sistemas de produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos 
zootécnicos; orientar produção e comercialização, segundo tendências de mercado; supervisionar 
qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais silvestres 
em cativeiro; selecionar linhagens vegetais para produção animal; desenvolver produção de 
forragens; controlar serviços de inseminação artificial; adaptar tecnologia de informática à 
produção animal. ELABORAR LAUDOS, PARECERES E ATESTADOS: emitir laudo técnico de 
qualidade de sêmen; emitir certificado de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem 
animal; emitir laudos de tipificação de carcaças; elaborar laudo técnico para auxiliar em questões 
judiciais; realizar atividades de peritagem em demandas judiciais; elaborar parecer técnico sobre 
condições de reprodução do animal; avaliar animais para fins comerciais e de seguro; elaborar 
projetos técnicos para fins de crédito rural; emitir parecer técnico de aptidão para crédito rural; 
emitir atestado de vacinação; elaborar laudo de execução e acompanhamento de quarentena; julgar 
animais em exposição; elaborar laudo genealógico. ATUAR NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL, 
TECNOLOGIA E CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS: elaborar programas de controle 
de qualidade; implantar programas de controle de qualidade; monitorar programas de controle de 
qualidade; orientar na adequação do processo de produção dos fornecedores; avaliar fornecedores; 
supervisionar equipes de produção; executar análises laboratoriais de controle de qualidade; 
monitorar padrões de qualidade de matérias-primas e produtos; testar produtos, equipamentos e 
processos; assessorar na elaboração de projetos de construção e reforma de estabelecimentos; 
otimizar fluxo de produção; desenvolver novos produtos; aprimorar produtos; prestar orientação 
higiênico-sanitária nos estabelecimentos; supervisionar processos de produção; supervisionar 
testes de controle de qualidade; supervisionar estocagem e exposição de produtos; responder 
tecnicamente por serviços, produtos e processos relacionados à produção e saúde animal. ATUAR 
NA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA: manipular genes e embriões de animais; manipular 
microorganismos e subunidades, para utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de 
criopreservação de material biológico; realizar fertilização in vitro; desenvolver produtos com 
técnica de biologia molecular; participar em comissões de biossegurança; adotar medidas de 
biossegurança; avaliar variabilidade genética de populações (viabilidade). ATUAR NA 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: elaborar projetos de licenciamento ambiental; monitorar execução 
de projetos de licenciamento ambiental; monitorar qualidade de efluentes e solos; supervisionar 
atividades licenciadas; participar de análise de risco de contaminação ambiental; participar de 
avaliação de áreas sujeitas à impacto ambiental; examinar animal para programas de introdução, 
reintrodução, translocação e transferência; recomendar produtos e insumos mitigadores de 
impacto ambiental; orientar acondicionamento e destino de resíduos causadores de danos 
ambientais; desenvolver produtos e insumos mitigadores de impacto ambiental; desenvolver 
programas de sobrevivência de espécies, a longo prazo; planejar programas de sobrevivência de 
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espécies. CONTRIBUIR PARA O BEM-ESTAR ANIMAL: desenvolver técnicas para bem-estar 
animal; identificar situações de maus tratos a animais; advertir sobre maus tratos a animais; 
denunciar sobre maus tratos a animais; projetar instalações com vistas ao bem-estar animal; 
supervisionar sistema de criação em zoológicos e criadouros; integrar equipes que utilizam animais 
em experimentos e treinamentos; integrar grupos de discussão sobre proteção animal. 
ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE: identificar temas relevantes 
para normatização e regulamentação; analisar aspectos técnicos; elaborar propostas para discussão; 
elaborar minuta do texto legal; submeter minuta à apreciação pública e jurídica; consultar 
legislação e normas internacionais. 
 
 


