PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176
CEP 14150-000 – Serrana–SP
www.serrana.sp.gov.br - Info@serrana.sp.gov.br - 16 3987
ANEXO IX
CONCURSO PÚBLICO
ENSINO FUNDAMENTAL
PADRÃO
QTDE

CARGO

CARGA
HORÁRIA

REFERÊNCIA

REMUNERAÇÃO

REQUISITOS

APLICAR
PROVA
PRÁTICA

SALARIAL
2

Agente de Zoonoses

200h

P21

R$ 1.650,71

Ensino Fundamental
Completo

CR

Operador do Sistema
de água e Esgoto

200h

P25

R$ 1.872,11

Ensino Fundamental
Incompleto

CR

Operador de
Máquinas, Caminhões
e Viaturas

R$ 1.650,71

Ensino Fundamental
Completo – CNH Categoria
“D”

200h
P21

ENSINO MÉDIO
PADRÃO
QTDE

CARGO

CARGA
HORÁRIA

REFERÊNCIA

REMUNERAÇÃO

REQUISITOS

APLICAR
PROVA
PRÁTICA

SALARIAL

3

Auxiliar de Saúde
Bucal

180h

P13

R$ 1.290,26

Ensino Médio Completo +
Certificado de Técnico em
Saúde Bucal

10

Agente de Controle de
Endemias

200h

P13

R$ 1.290,26

Ensino Médio Completo

3

Fiscal Sanitarista

200h

P57

R$ 4.882,48

Ensino Médio Completo

1

Fiscal de Obras

200h

P45

R$ 3.392,85

Ensino Médio Completo

CR

Agente de Transito

200h

P19

R$ 1.550,90

Ensino Médio Completo

R$ 1.813,87

Ensino Médio Completo –
Curso Específico de Técnico
em Farmácia

CR

Técnico em Farmácia

150h

P24

ENSINO SUPERIOR
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PADRÃO
QTDE

CARGO

CARGA
HORÁRIA

REFERÊNCIA

REMUNERAÇÃO

REQUISITOS

R$ 2.751,13

Superior Completo em
Farmácia + Registro no CRF

APLICAR
PROVA
PRÁTICA

SALARIAL
3

Farmacêutico

100h

P38

1

Médico Veterinário

100h

P66

R$ 6.433,60

Superior Completo em
Medicina Veterinária +
Registro no CRMV

1

Nutricionista

200h

P41

R$ 3.008,98

Superior em Nutrição +
Registro no CRN

R$ 2.109,05

Superior Completo em
Ciências da Computação ou
outra formação de Nível
Superior com especialização
ou pós graduação na área
de informática

R$ 2.751,13

Superior Completo em
Fisioterapia e Registro no
Conselho Regional de
Fisioterapia

CR

CR

Analista de Sistema

Fisioterapeuta

200h

100h

P29

P38

R$ 6.433,60
CR

Médico Neurologista

100h

P66

Curso Superior em Medicina
Especialização em
Neurologia e Registro no
Conselho Regional de
Medicina
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DESCRIÇÃO DOS CARGOS
Título do Cargo: AGENTE DE ZOONOSES
Descrição Sumária:
Atuar no atendimento a comunidade no que diz respeito a animais. Recolher quando estiver solto, efetuar
vacinação nas campanhas.
Descrição Detalhada:
Realizar aplicação de vacinas;
Acompanhar e realizar o controle no aparecimento de morcegos, identificando - os e tomando as medidas
cabíveis;
Recolher animais soltos nas ruas;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos:
amental Completo
Escolaridade: Ensino Fundamental

Título do Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Descrição Sumária:
Planejar o trabalho técnico-odontológico,
odontológico, prevenir doença bucal participando de projetos educativos e de
orientação de higiene bucal. Recepcionar as pessoas em consultório dentário
dentário e auxiliar o cirurgião-dentista,
cirurgião
acompanhando suas atividades.
Descrição Detalhada:
Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as,
identificando as, averiguando suas necessidades e o histórico
clínico para encaminhá-las
las ao atendimento;
Organizar a sala
ala para atendimento; observar as normas de vigilância à saúde e à saúde ambiental;
Realizar procedimentos de biossegurança, preparar o paciente para o atendimento;
Realizar trabalhos de prevenção e promoção em saúde;
Realizar a conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos;
Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas;
Auxiliar o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar a extração, obturação e
tratamentos em geral;
Proceder diariamente à limpeza e assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os
instrumentos;
Orientar na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstrar as técnicas de escovação para
crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas educativos;
Convocar e acompanhar os escolares da sala de aula até o consultório dentário;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Exigência do cargo: Certificado de auxiliar de consultório dentário expedido pelo órgão competente.

Título do Cargo: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
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Descrição Sumária:
Realizar levantamento e pesquisa perifocal e focal; orientar moradores e realizar controle mecânico e químico
dos focos.
Descrição Detalhada:
Realizar levantamento de índices de densidade larvária, pesquisa larvária e tratamento perifocal e focal de
pontos estratégicos;
Orientarr o responsável pelo ponto estratégico sobre medidas para melhoria das condições sanitárias do
estabelecimento;
Orientar o morador ou responsável por estabelecimento comercial ou industrial sobre como evitar criadouros
de Aedes Aegypti em sua casa ou estabelecimento;
estab
Realizar controle mecânico de criadouros (nas residências), através de remoção, distribuição, mudança de
posição ou de localização destes criadouros com a ajuda do morador;
Realizar controle através de aplicação de larvicida (tratamento focal) nas situações em que as medidas de
controle mecânico não sejam suficientes para eliminar todos os criadouros potenciais existentes;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo

Título do Cargo: FISCAL SANITARISTA
Descrição Sumária:
Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais de baixa, média e alta complexidade, ações
administrativas de protocolo e expediente.
Descrição Detalhada:
Inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados, etc., verificando as condições sanitárias,
para garantir a qualidade do produto;
Realizar coletas de amostras para análises do Instituto Adolfo Lutz;
Fornecer suporte
orte ao Setor administrativo da Vigilância Sanitária Municipal, através de protocolo, expediente,
alimentação do sistema de informações e outros serviços administrativos relacionados com o gênero sanitário;
Realizar levantamentos cadastrais, a fim de atualizações
atual
de Banco de Dados;
Executar tarefas correlatas de Saúde, determinadas pelo superior imediato;
Fornecer suporte aos setores de Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonozes, para emissão de
Notificações e Imposições de Penalidades referente aos serviços
serviços executados pelos Agentes de Vetores e
Zoonoses;
Responder juridicamente por seus atos executados na Vigilância Sanitária Municipal;
Elaborar e executar relatórios das inspeções realizadas, com parecer técnico conclusivo para o superior
imediato paraa a emissão de Licença de Funcionamento;
Cumprir todas as normas, leis, decretos e regulamentos Municipais, Estaduais e Federais referente ao Gênero
Sanitário e prestar contas das ações perante a Direção Regional de Saúde de Ribeirão Preto.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Ensino Médio concluído.
Exigência do cargo: conhecimento básico de programas de informática de editor de texto e planilhas
eletrônicas.
Título do Cargo: FISCAL DE OBRAS
Descrição Sumária:
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Orientar e fiscalizar as atividades e obras de construção civil, por meio de vistorias, inspeções e análises
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação.
Descrição Detalhada:
rução, verificando se os projetos estão aprovados e com a devida licença;
Vistoriar imóveis em construção,
Fiscalizar e verificar reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se
possuem o alvará expedido pela prefeitura, visando ao cumprimento das normas
normas municipais estabelecidas;
Vistoriar aos imóveis de construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição e verificando se
estão de acordo com o projeto, para expedição do “habite-se”;
“habite
Fiscalizar pensões, hotéis, clubes, vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para detectar ou
prevenir possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as condições
necessárias de funcionamento;
Providenciar a notificação dos contribuintes, comunicando-os
comunicando para efetuar a retirada de projetos aprovados;
Manter-se
se atualizado sobre política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em
publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente;
Autuar e notificar os contribuintes que cometeram infrações e informando-os
os sobre a legislação vigente,
visando à regularidade da situação e o cumprimento da lei;
Sugerir medidas para solucionar possíveis problemas administrativos ligados à fiscalização de obras de
construção civil, elaborando relatório
elatório de vistorias realizadas, para assegurar a continuidade dos serviços;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Ensino Médio completo.
comp

Título do Cargo: FARMACÊUTICO
Descrição Sumária:
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimentos de medicamentos e outros
preparos, analisar substâncias, materiais e produtos acabados, valendo-se
valendo se de técnicas e aparelhos especiais,
baseando-se
se em formas estabelecidas, para atender as receitas médicas, odontológicas, e veterinárias.
Descrição Detalhada:
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros segundo os
receituários devidamente preenchidos,
eenchidos, para atender os dispositivos legais;
Fazer análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se
valendo se de diversas técnicas específicas, para
complementar o diagnósticos de doenças;
Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se
valendo se de métodos, para garantir o controle de qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade, com visitas ao resguardo da saúde pública;
Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas,
químico farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas
periódicass e atuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da
legislação vigente;
Assessorar autoridades superiores, prestando informes e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
manifestos;
Eecutar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional.
Requisitos Exigidos
Escolaridade: Curso Superior completo de Farmácia.
F
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Farmácia – CRF.

Título do Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO
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Descrição Sumária:
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e
desenvolvimento das atividades, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas,
fazendo relatórios e exercendo fiscalização.
Descrição Detalhada:
Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas com a área
veterinária e a Saúde Pública;
Efetuar profilaxia, diagnósticos e tratamentos de doenças dos animais realizando exames clínicos e de
laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais;
Realizar exames laboratoriais, colhendo material
material e/ou procedendo a análise anátomo-patológica,
anátomo
histopatológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica;
Promover a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulando, armazenando e
comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita no local;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos
Escolaridade: Curso Superior completo
complet em Medicina Veterinária.
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV.

Título do Cargo: NUTRICIONISTA
Descrição Sumária:
Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento da merendas nas escolas, a
fim de contribuir para a melhoria nutricional.
Descrição Detalhada:
Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se
baseando se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para
oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios;
Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um
melhor rendimento do serviço;
Programar e desenvolver treinamento com servidores, realizando reuniões e observando o nível de
rendimento, de habilidade, de higiene
higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão dos
serviços;
Elaborar relatório mensal, baseando-se
baseando se nas informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação;
Zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e supervisiona a sua
elaboração, para assegurar a confecção de alimentos;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos
Escolaridade: Curso superior completo de Nutrição.
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Nutrição – CRN.

Título do Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS
Descrição sumária:
Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema.
Descrição detalhada:
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Desenvolver e implantar sistemas informatizados, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de
desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos;
Administrar ambiente informatizado,
informatizado, prestando suporte técnico e elaborando a documentação
correspondente;
Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados;
Pesquisar tecnologias de informática;
Fazer levantamento e cadastramento metodológico dos dados
dados e informações, dimensionando requisitos e
funcionalidade dos sistemas;
Definir infra-estrutura
estrutura de hardware, software e rede;
Criar protótipos de sistema;
Realizar procedimentos para melhoria de performance de sistemas;
Administrar o perfil de acesso as informações, controlando os dados e recursos.
Requisitos exigidos:
Escolaridade: Curso Superior Completo em Ciência da Computação ou outra formação de nível superior com
especialização ou pós-graduação
graduação na área de informática.

Título do Cargo: FISIOTERAPEUTA
PEUTA
Descrição Sumária:
Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-celebrais
vascular
e
outros, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular.
Descrição Detalhada:
Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais , de
amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgão afetados.
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes vascularvascular
celebrais, poliomelite, meningite, encefalite, de traumatismos raqui-medulares,
raqui medulares, de paralisias celebrais,
motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se
utilizando se de meios físicos especiais como
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças.
Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés,
pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular,
orientando e treinado o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de
postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea.
Executar outras tarefass de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos
Escolaridade: Curso Superior completo de Fisioterapia.
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Fisioterapia.

Título do Cargo: OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição Sumária:
Realizar o atendimento operacional referente ao sistema de água e esgoto nas unidades consumidoras.
Descrição Detalhada:
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Efetuar ligações do sistema de água e esgoto nas unidades consumidoras;
Realizar o corte de fornecimentos de água dos usuários;
Realizar a extensão da rede de água e esgoto no município de Serrana;
Desobstruir o sistema de esgoto;
Consertar os vazamentos ocorridos nas redes de água;
Instalar os cavaletes com hidrômetros
ômetros nas unidades consumidores;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.

Título do Cargo: MÉDICO NEUROLOGISTA
Descrição Sumária:
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das
afecções neurológicas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir,
promover ou recuperar
erar a saúde dos pacientes.
Descrição Detalhada:
Efetuar diagnósticos de afecções neurológicas realizando inspeção, observação, utilizando radioscopia e outros
processos, para estabelecer conduta terapêutica;
Supervisionar a realização de eletroencefalograma
eletroencefalo
ou executá-lo
lo manipulando o eletroencefalógrafo e
monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controle na evolução do tratamento;
Realizar exames especiais, utilizando aparelhos e instrumentos especializados, para determinar com exatidão a
gravidade e a extensão da lesão do encéfalo;
Preparar clinicamente o paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da encefalia tratando-a
tratando
adequadamente, para prevenir intercorrência e acidentes no ato cirúrgico;
Controlar o paciente durante a realização de cirurgias
cirurgias encefálicas ou quando necessário, mantendo o controle
pela auscultação, monitoramento e outros exames, para o andamento satisfatório das mesmas;
Realizar controle periódico de doenças neurológicas praticando exames clínicos eletroencefalograma e exames
exame
laboratoriais, para prevenir outras afecções;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina.
Exigênciaa do cargo: Especialização em Neurologia e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.

Título do Cargo: AGENTE DE TRÂNSITO
Descrição Sumária:
Manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário fiscalizando o cumprimento das
leis de trânsito. Colaborar com a segurança pública e proteger bens públicos, serviços e
instalações.
Descrição detalhada:
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Cumprir a legislação do município, ou além dela, mediante convênio;
Executar, mediante prévio planejamento da Unidade competente, operações de trânsito,
objetivando a fiscalização do cumprimento das normas de trânsito;
Lavrar auto de infração, mediante declaração com preciso relatório do fato e suas circunstâncias;
Aplicar as medidas administrativas previstas em lei, em decorrência de infração em tese;
Realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas à segurança
dos usuários das vias urbanas;
Interferir sobre o uso regular da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar,
limitar ou interromper o fluxo de veículos sempre que, em função de acidente automobilístico,
se fizer necessário, ou quando o interesse público assim o determinar;
Tratar com respeito e urbanidade os usuários das vias públicas, procedendo a abordagem com os
cuidados e técnica devidos;
Proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função pública;
Zelar pela livre circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas do Município de Serrana,
representando ao chefe imediato sobre defeitos ou falta de sinalização, ou ainda,
ai
imperfeições
na via que coloquem em risco os seus usuários;
Participar de campanhas educativas de trânsito;
Elaborar relatório circunstanciado sobre operações que lhe forem incumbidas, apresentando ao
seu chefe imediato.
Requisitos Exigidos:
dade: Ensino Médio completo
Escolaridade:

Título do Cargo: TÉCNICO EM FARMÁCIA
Descrição Sumária:
Realizar operações farmacotécnicas a nível médio; conferir fórmulas; efetuar manutenção de rotina em
equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas;
primas; controlar estoques; realizar testes de
qualidade de matérias-primas,
primas, produtos e equipamentos.
Descrição Detalhada:
Fazer pedidos;
Repor estoques de medicamentos;
Conferir embalagens;
Efetuar trocas de produtos;
Encaminhar produtos vencidos
os aos orgãos competentes;
Registrar entrada e saída de estoques;
Listar manutenções de rotina;
Documentar dispensação de medicamentos;
Documentar aplicação de injetáveis;
Registrar compra e venda de medicamentos de controle especial;
Assumir responsabilidade
ade técnica pela farmácia;
Assinar ficha técnica de assistência diária;
Interpretar receitas;
Orientar consumidores sobre uso correto, reações adversas e conservação dos medicamentos;
Carimbar receita na substituição do ético pelo genérico ou similar.
Requisitos Exigidos:
Escolaridade: Ensino Médio completo.
Exigência do cargo: Curso específico de Técnico de farmácia
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Título do Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VIATURAS
Descrição Sumária:
Operar máquinas, caminhões e viaturas, conduzido-as
conduzido
e operando seus comandos, para escavar, nivelar,
aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar recapeamento de asfalto e
concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas.
Descrição Detalhada:
Transportar,
rtar, com veículo utilitário de pequeno porte, materiais de abastecimento e reparos para o sistema de
água e esgoto;
Conduzir caminhão tanque com água para abastecimento em locais determinados;
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas
tarefas;
Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar
e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos;
Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros;
Operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho;
Operar máquinas providas de martelo acionando mecanicamente ou de queda livre, para cravar
crava estacas de
madeiras, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso;
Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras
obras;
Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando
acionando os dispositivos, para posicionáposicioná
las segundo as necessidades do trabalho;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Requisitos Exigidos
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Exigência do cargo: Carteira Nacional de Habilitação categoria D.
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PROCESSO SELETIVO
SUPERIOR COMPLETO
QTD
E

CARGO

CARGA
HORÁRIA

PADRÃO/
REFERÊNCIA
SALARIAL

REMUNERAÇÃO

135h

M-01

R$16,41 h/a

REQUISITOS

APLICAR
PROVA
PRÁTICA

Professor de Educação
Licenciatura de Graduação
CR

Básica – MATEMÁTICA

Plena em Matemática
(*)
Professor de Educação
CR

Básica – LÍNGUA

Licenciatura de Graduação
135h

M-01

R$16,41 h/a

Plena em Letras

PORTUGUESA (*)
Licenciatura de Graduação
Professor de Educação
Plena em Educação Artística
CR

Básica – EDUCAÇÃO

135h

M-01

R$16,41 h/a

ARTÍSTICA (*)
Licenciatura de Graduação
Professor de Educação
Plena em Educação Física +
CR

Básica – EDUCAÇÃO

135h

M-01

R$16,41 h/a
Registro no Conselho Regional

FÍSICA (*)
de Educação Física – CREF
Professor de Educação
CR

Licenciatura de Graduação
135h

M-01

R$16,41 h/a

Básica – HISTÓRIA (*)

Plena em História

Professor de Educação
CR

Licenciatura de Graduação
135h

M-01

R$16,41 h/a

Básica – GEOGRAFIA (*)

Plena em Geografia

Professor de Educação
CR

Licenciatura de Graduação
135h

M-01

R$16,41 h/a

Básica – INGLÊS (*)

Plena em Letras

Professor de Educação
Curso Superior Completo em
CR

Básica – EDUCAÇÃO

150h

M-01

R$16,41 h/a
Pedagogia

INFANTIL (**)
Professor de Educação
Básica – ENSINO
CR

Curso Superior Completo em
150h

FUNDAMENTAL (SÉRIES

M-01

R$16,41 h/a
Pedagogia

INICIAIS) (**)
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Professor de Educação
CR

CR

CR

Licenciatura de Graduação
135h

M-01

R$16,41 h/a

Básica – CIÊNCIAS (*)

Plena em Ciências

Professor de Educação

Curso Superior Completo em

Básica – EDUCAÇÃO

150h

M-01

R$16,41 h/a

Pedagogia + Especialização em

ESPECIAL (LIBRAS) (**)

Libras

Professor de Educação

Curso Superior Completo em

Básica – EDUCAÇÃO

150h

M-01

R$16,41 h/a

ESPECIAL (BRAILE) (**)

CR =

Pedagogia + Especialização em
Braile

Cadastro de Reserva

(*) – LC - 375/2014 – Anexo IV – Jornada Inicial – 135 Horas/aulas
(**) – LC - 375/2014 – Anexo IV – Jornada Básica – 150 Horas/aulas

DESCRIÇÃO DE CARGOS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ( Todas as Disciplinas): Participar da elaboração da proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Elaborar estratégias de aceleração e
acompanhamento específico dos alunos que apresentarem
apresentarem menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas
– aula estabelecidos, além de participar integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
f
e a
comunidade; Participar de programas específicos que vierem a ser elaborados pela Secretaria Municipal da
Educação; Emitir relatórios e preencher boletins de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos;
Articular com a equipe de apoio multidisciplinar,
multidisciplinar, quando necessário; Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente organizacional.
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