EDITAL DE CONCURSO N.º 03/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

E TÍTULOS

PARA O QUADRO

PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO
SUL-MS

A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, torna
pública a retificação do Anexo I do Edital n. 01/2016 apenas para os cargos de Técnico
em Mamógrafo, Técnico em Raio-X, Técnico em Laboratório, Agente Comunitário de
Saúde e Agente de Combate à Endemias do Concurso Público de Provas e Títulos para
provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Fátima do Sul/MS, de acordo com as normas e condições seguintes:

Anexo I
Dos cargos, requisitos, atribuições, vagas, carga horária e vencimentos
REQUISITO/
CARGOS

CARGA

ESCOLARIDA

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

HORÁRIA

DE

VAGAS

REMUNERAÇÃO

30h

Reserva

1.893,43

30h

Reserva

1.893,43

SEMANAL
Atuar, nos serviços de assistência, identificando e analisando
necessidades materiais ou de outraordem, aplicando métodos e

Assistente Social

Curso de

promovendo integração dos serviços e pessoas. Planejar, executar,

Graduação em

monitorar e avaliar processos individuais e coletivos dos programas

Serviço Social e

sociais. Desenvolver ações de Educação em Saúde. Integrar equipes

registro no

multiprofissionais na área da saúde, educação e assistência social de

Conselho de
Classe

qualquer

nível

de

complexidade,

conforme

demanda

da

administração pública. Executar tarefas para atender as escalas de
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e
noturno. Elaborar relatórios e pareceres técnicos.
Realizar Análises Clínicas: desenvolver e interpretar exames de
rotina de setores como bioquímica, imunologia, bacteriologia,

Curso de

Biomédico

micologia,

hematologia,

citologia, virologia,

parasitologia

e

Graduação em

urinálise; Coletar amostras biológicas e prepará-las para análise;

Biomedicina ou

Manter controle de qualidade no setor laboratorial; Orientar e

em Farmácia

supervisionar técnicos de laboratório quanto ao desempenho das

com habilitação

suas funções, planejando, programando e avaliando todas as

em análise

atividades de atuação na área: Preparar reagentes, soluções, meios de

clínica e registro

cultura e outros materiais para aplicação em análises clínicas;

no Conselho de

Elaborar laudos de exames, integrar equipe multidisciplinar

Classe.

conforme a necessidade da administração pública; Executar tarefas
para atender laboratório municipal, por escalas de plantão, inclusive
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Elaborar

relatórios e pareceres técnicos; executar outras atividades correlatas.
Atender de forma integral à saúde do indivíduo, da família e
comunidade, na unidade de saúde, no domicílio e no centro de
especialidade médica, quando solicitado; identificar as condições de
risco para saúde do indivíduo e da comunidade; participar em

Enfermeiro do ESF

Curso de

atividades de educação em saúde, de promoção e prevenção; integrar

Graduação em

com outros níveis de atenção à saúde no município, buscando maior

Enfermagem e

resolutividade na atenção à saúde; alimentar o sistema de

registro no

informação em saúde; desenvolver ações programáticas definidas

Conselho de

pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Coordenação do

Classe.

Programa de Saúde da Família; Gerenciar as unidades de saúde;

40h

Reserva

3.031,46

30h

02

1.893,43

40h

Reserva

3.031,46

30h

Reserva

1.893,43

coordenar o ESF e programas que lhe sejam conferidos pela
Secretaria Municipal de Saúde; Participar de reuniões com a
Secretaria Municipal de Saúde sempre que convocado; Realizar
planejamento local e execução de outras tarefas inerentes ao cargo.
Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de
complexidade, conforme demanda da administração pública. No
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
Curso de
Graduação em
Enfermeiro

Enfermagem e
registro no
Conselho de
Classe.

de saúde, prevenção de agravos, reabilitação e a manutenção da
saúde. Atuar nas áreas de vigilância em saúde: epidemiológica,
sanitária e ambiental, por meios de práticas assistenciais e/ou
administrativa/gerenciais. Seguir protocolos ou outras normativas
técnicas estabelecidas pelo Gestor Municipal, observadas as
disposições legais da profissão, conforme demanda da administração
pública. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas
de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período
diurno e noturno. Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Executar
outras atividades correlatas.
Execução da manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas
médicas; controle de estoque de farmácia e almoxarifado, controle

Curso de
Graduação em
Farmacêutico

Farmácia e
registro no
Conselho de
Classe.

da requisição e guarda de medicamentos; organizar produtos
farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente
do

estoque

de

drogas

de

farmácia

clínica;

controle

de

antibioticoterapia; manipulação dos líquidos, fracionamento dos
sólidos orais; Elaborar relatórios da assistência farmacêutica,
conforme as necessidades e exigências da Secretaria Municipal da
Saúde; Participar de programas e equipes multidisciplinares na
atenção à saúde, na promoção e prevenção de doenças e agravos;
Executar outras atividades correlatas.
Realizar assistência integral ao paciente na área de promoção e
proteção de saúde, prevenção de agravos, reabilitação e manutenção

Curso de
Graduação em
Fisioterapeuta

Fisioterapia e
registro no
Conselho de
Classe.

da saúde. Prescrever, ministrar e supervisionar Terapia Física.
Planejar, executar, monitorar e avaliar processos individuais e
coletivos dos programas afins. Desenvolver ações de Educação em
Saúde. Integrar equipes multiprofissionais em unidades de saúde, de
qualquer

nível

de

complexidade,

conforme

demanda

da

administração pública. Executar tarefas para atender unidades de
saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e
feriados, no período diurno e noturno. Participara de reuniões e
programas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de

Saúde. Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Executar outras
atividades correlatas.
Atender de forma integral à saúde do indivíduo, da família e
comunidade, na unidade de saúde, no domicílio e no centro de
Curso de
Graduação em
Medicina
Médico do ESF

acrescido de
comprovante na
área de atuação
no CRM.

especialidade médica, quando solicitado; identificar as condições de
risco para saúde do indivíduo e da comunidade; participar em
atividades de educação em saúde, de promoção e prevenção; integrar
com outros níveis de atenção à saúde no município, buscando maior
resolutividade na atenção à saúde; alimentar o sistema de

40h

06

12.640,19

40h

01

12.640,19

20h

01

12.640,19

informação em saúde; desenvolver ações programáticas definidas
pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Coordenação do
Programa de Saúde da Família; Participar de reuniões com a
Secretaria Municipal de Saúde sempre que convocado; Realizar
planejamento local e execução de outras tarefas inerentes ao cargo.
Atender de forma integral à saúde do indivíduo, da família e
comunidade, nas unidades de saúde e no centro de especialidade

Médico da UBS

Curso de

médica, quando solicitado; identificar as condições de risco para

Graduação em

saúde do indivíduo e da comunidade; participar em atividades de

Medicina

educação em saúde, de promoção e prevenção; integrar com outros

acrescido de

níveis de atenção à saúde no município, buscando maior

comprovante na

resolutividade na atenção à saúde; alimentar o sistema de

área de atuação

informação em saúde; desenvolver ações programáticas definidas

no CRM.

pela Secretaria Municipal de Saúde; Participar de reuniões com a
Secretaria Municipal de Saúde sempre que convocado; Realizar
planejamento local e execução de outras tarefas inerentes ao cargo.
Realizar avaliação clínica em radiologia; trabalhar em equipe
multiprofissional e interdisciplinar; participar de reuniões da unidade
e outras sempre que convocado pelos superiores; desenvolver e/ou
participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a
saúde das pessoas e de suas famílias; participar de capacitações e
treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão
do

município;

participar

do

acolhimento

atendendo

as

intercorrências dos usuários; atender nos domicílios sempre que
houver necessidade; garantir a integralidade da atenção à saúde do

Médico Radiologista

Curso de

usuário; preencher adequadamente os prontuários e todos os

Graduação em

instrumentos de coleta de dados da unidade; participar do

Medicina

planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição

acrescido de

por residentes, estagiários ou voluntários; realizar solicitação de

comprovante na

exames

área de atuação

especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos,

no CRM.

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar
o

diagnósticos

diagnóstico;

emitir

especializados

diagnóstico,

relacionados

prescrever

a

sua

medicamentos

relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de
medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes,
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento
prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências
clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da
população; elaborar programas educativos e de atendimento médicopreventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir

responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do
qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que
tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética
médica; Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento
dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demais campos da administração municipal; guardar sigilo das
atividades

inerentes

as

atribuições

do

cargo,

levando

ao

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Executar ações inerentes à profissão de acordo com protocolos
normativos dos serviços públicos, principalmente nas áreas de
Curso de
Graduação em
Medicina
Médico Veterinário

acrescido de
comprovante na
área de atuação
no CRM.

vigilância em saúde – epidemiológica, sanitária, ambiental e CCZ
(Entomologia, Controle de Vetores, Veterinária e Educação em
Saúde). Planejar, coordenar, monitorar e avaliar as atividades
desenvolvidas em sua área de atuação, bem como, inspeção e
fiscalização, conforme demandas e/ou necessidades técnicas da

30h

Reserva

1.893,43

30h

01

1.893,43

40h

Reserva

3.031,46

administração pública municipal. Executar tarefas para atender
unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados,
domingos e feriados, no período diurno e noturno. Elaborar
relatórios e pareceres técnicos. Participar das campanhas de
prevenção de doenças. Executar outras atividades correlatas.
Planejar, executar, supervisionar e avaliar os serviços de nutrição e

Curso de
Graduação em
Nutricionista

Nutrição e
registro no
Conselho de
Classe.

dietética; elaborar dietas alimentares padronizadas, voltadas para a
as áreas da educação e saúde; realizar orientações dietéticas a
pacientes; organizar e coordenar pesquisas sobre estado nutricional
da população; realizar orientações relativas a programas e projetos
de nutrição; elaborar documentos e relatórios; Integrar equipes
multiprofissionais nas áreas da saúde, educação e assistência social
de acordo com a necessidade da administração pública municipal e
executar outras atividades correlatas.
Diagnosticar e tratar afecções de boca, dentes e região maxilofacial e
proceder à odontologia profilática; identificar as necessidades e
expectativas da população em relação à saúde bucal; Programar e
realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades
identificadas; realizar levantamento epidemiológico para traçar o

Odontólogo do ESF

Curso de

perfil de saúde bucal da população adstrita; desenvolver ações

Graduação em

intersetoriais para a promoção da saúde bucal; executar ações

Odontologia e

básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência;

registro no

estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades

Conselho de

educativas e preventivas em saúde bucal; participar do processo de

Classe.

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas
no território de abrangência das unidades básicas de saúde da
família; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e
na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS);
Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do ESF

e do Plano de Saúde Municipal; Encaminhar e orientar os usuários
que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de
primeiros cuidadas nas urgências; emitir laudos, pareceres e
atestados sobre assunto de sua competência; executar as ações de
assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva,
assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo
com planejamento local; supervisionar o trabalhado desenvolvido
pelo THD e o ACD, Participar de reuniões com a Secretaria
Municipal de Saúde sempre que convocado; entre outras atividades
afins.
Realizar assistência integral ao cliente na área de promoção e
proteção de saúde, prevenção de agravos, reabilitação e manutenção
da saúde. Prescrever, ministrar e supervisionar Terapia Mental.
Curso de
Graduação em
Psicólogo

Psicologia e
registro no
Conselho de
Classe.

Planejar, executar, monitorar e avaliar processos individuais e
coletivos dos programas afins. Desenvolver ações de Educação em
Saúde. Integrar equipes multiprofissionais nas áreas da saúde,
educação e assistência social de acordo com a necessidade da
administração

pública

municipal,

de

qualquer

nível

30h

Reserva

1.893,43

20h

Reserva

1.917,69

de

complexidade, conforme demanda da administração pública.
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e
noturno. Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Executar outras
atividades correlatas.
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da
proposta pedagógica da unidade escolar; elaborar e cumprir planos
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; zelar
pela aprendizagem do aluno; ministrar as aulas e cumprir os dias
letivos estabelecidos no calendário escolar; realizar provas nos
períodos previstos no calendário escolar; estabelecer estratégias de
recuperação de habilidades e competência para os alunos de menor
rendimento; elaborar e executar projetos pedagógicos, promovendo a

Graduação em
Licenciatura
Professor Ensino

Plena em

Fundamental - Anos

Pedagogia ou

Iniciais

Licenciatura em
Normal
Superior.

interdisciplinaridade;

participar

integralmente

dos

períodos

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; comunicar em tempo hábil ao Diretor da unidade
escolar as eventuais faltas; participar do Conselho de Classe;
corrigir, com o devido cuidado e dentro do prazo estabelecido, as
atividades escolares; proceder à avaliação do rendimento do aluno,
em termos objetivos propostos, como o processo contínuo de
acompanhamento de aprendizagem; manter permanente contato com
os pais ou responsáveis informando-os e orientando-os sobre o
desenvolvimento dos alunos e obtendo dados de interesse para o
processo educativo; comentar com os alunos as provas e trabalhos
escolares, esclarecendo os erros e os critérios adotados; fornecer ao
Coordenador Pedagógico a relação de materiais de consumo
necessário ao desenvolvimento das atividades curriculares; manter a
disciplina em sala de aula e colaborar para a ordem geral da unidade
escolar; comparecer pontualmente às aulas e às reuniões; conhecer e
respeitar as leis, os estatutos, os regulamentos, os regimentos e

demais normas vigentes; utilizar metodologia de ensino adequada e
compatível com os objetivos da unidade escolar; escriturar diário de
classe, observando as normas pertinentes; participar de atividades
educativas promovidas pela comunidade escolar; cooperar e manter
espírito de solidariedade e companheirismo com todos os servidores
e comunidade escolar; analisar, juntamente com o Coordenador
Pedagógico, as ementas curriculares, afim de definir as adaptações
necessárias; acatar as orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os usuários dos serviços
educacionais; prestar assistência aos alunos que necessitem de
estudos de adaptação. Adequar os procedimentos didáticos e
pedagógicos que viabilizem a implementação da Educação
Inclusiva. Participar de outros eventos propostos pela escola e ou
Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atividades
correlatas.
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da
proposta pedagógica da unidade escolar; elaborar e cumprir planos
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; zelar
pela aprendizagem do aluno; ministrar as aulas e cumprir os dias
letivos estabelecidos no calendário escolar; realizar provas nos
períodos previstos no calendário escolar; estabelecer estratégias de
recuperação de habilidades e competência para os alunos de menor
rendimento; elaborar e executar projetos pedagógicos, promovendo a
interdisciplinaridade;

participar

integralmente

dos

períodos

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; comunicar em tempo hábil ao Diretor da unidade
escolar as eventuais faltas; participar do Conselho de Classe;
corrigir, com o devido cuidado e dentro do prazo estabelecido, as
Graduação em

atividades escolares; proceder à avaliação do rendimento do aluno,

Professor Ensino

Licenciatura

em termos objetivos propostos, como o processo contínuo de

Fundamental –

Plena em

acompanhamento de aprendizagem; manter permanente contato com

Disciplinas da parte

Pedagogia ou

os pais ou responsáveis informando-os e orientando-os sobre o

diversificada da

Licenciatura em

desenvolvimento dos alunos e obtendo dados de interesse para o

Normal

processo educativo; comentar com os alunos as provas e trabalhos

Superior.

escolares, esclarecendo os erros e os critérios adotados; fornecer ao

Matriz Curricular

Coordenador Pedagógico a relação de materiais de consumo
necessário ao desenvolvimento das atividades curriculares; manter a
disciplina em sala de aula e colaborar para a ordem geral da unidade
escolar; comparecer pontualmente às aulas e às reuniões; conhecer e
respeitar as leis, os estatutos, os regulamentos, os regimentos e
demais normas vigentes; utilizar metodologia de ensino adequada e
compatível com os objetivos da unidade escolar; escriturar diário de
classe, observando as normas pertinentes; participar de atividades
educativas promovidas pela comunidade escolar; cooperar e manter
espírito de solidariedade e companheirismo com todos os servidores
e comunidade escolar; analisar, juntamente com o Coordenador
Pedagógico, as ementas curriculares, a fim de definir as adaptações
necessárias; acatar as orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os usuários dos serviços

20h

09

1.917,69

educacionais; prestar assistência aos alunos que necessitem de
estudos de adaptação. Adequar os procedimentos didáticos e
pedagógicos que viabilizem a implementação da Educação
Inclusiva. Participar de outros eventos propostos pela escola e ou
Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atividades
correlatas.
Cumprir os dias letivos estabelecidos em Calendário Escolar;
escriturar Diário de Classe observando as normas pertinentes;
planejar, executar, acompanhar, avaliar, registrar as atividades
docentes promovendo o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5
anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e
social, promovendo a indissociabilidade entre o educar e o cuidar,
numa perspectiva integradora e de trabalho coletivo, respeitando as
suas especificidades. Participar da elaboração do Plano de Ensino da
Educação Infantil; participar da elaboração e da execução do Projeto
Político Pedagógico; elaborar e executar projetos pedagógicos;
refletir sobre as ações pedagógicas; elaborar e/ou selecionar
materiais lúdicos e pedagógicos para a execução de seu
planejamento; participar de reuniões, de grupo de estudos, formação
inicial e continuada e outros eventos propostos pela Secretaria
Municipal de Educação, de acordo com a carga horária equivalente.
Participar do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres.
Graduação em
Professor de

Licenciatura

Educação Infantil –

Plena em

Disciplinas da parte

Pedagogia ou

diversificada da

Licenciatura em

Matriz Curricular

Normal
Superior.

Observar,

acompanhar e encaminhar junto à

Pedagógica,

crianças

que

necessitem

Coordenação

temporariamente

de

atendimento diferenciado de aprendizagem, nos aspectos: físicos;
sociais; comportamentais, afetivos e emocionais. Adequar os
procedimentos

didáticos

e

pedagógicos

que

viabilizem

20h

02

1.917,69

20h

Reserva

1.917,69

a

implementação da Educação Inclusiva. Identificar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica, crianças que apresente necessidades de
Atendimento Educacional Especializado, comprometendo-se com as
atividades que propiciem sua inclusão e promoção do seu pleno
desenvolvimento. Apresentar e discutir junto a toda comunidade
escolar as propostas de trabalho da instituição de Educação Infantil,
assim

como

as

formas

e

procedimentos

adotados

no

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, zelando pelo seu
aprendizado. Comunicar, em tempo hábil a direção da Unidade
Escolar, eventuais faltas; informar à Coordenação Pedagógica a
relação de materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das
atividades. Executar, quando inerentes à função, as atividades de
Direção,

Coordenação

Pedagógica

e

Assessoria

Técnico-

Pedagógica. Cooperar e manter o espírito de solidariedade e
companheirismo com todos os servidores e comunidade escolar
tratando com respeito e urbanidade os colegas e usuários dos
serviços educacionais.

Professor de
Educação Física –
Educação Básica

Graduação em

Ministrar aulas, visando à aprendizagem significativa dos alunos;

Licenciatura

executar a carga horária estabelecida pelo órgão competente;

Plena em

participar da elaboração e da execução do projeto político-

Educação Física

pedagógico e proposta pedagógica da escola; elaborar e executar

e registro no

projetos pedagógicos, promovendo a interdisciplinaridade; elaborar

Conselho de

e/ou selecionar materiais pedagógicos; participar de reuniões,

Classe.

conselhos de classe, de grupos de estudo ou de outros eventos;
participar de programas educacionais que objetivem promover a
formação profissional continuada; comprometer-se com o sucesso de
sua ação educativa na comunidade, garantindo a todos o direito à
aprendizagem; participar e/ou empreender atividades extraclasse
desenvolvidas nos programas sociais; participar do processo de
integração da comunidade. Adequar os procedimentos didáticos e
pedagógicos que viabilizem a implementação da Educação
Inclusiva. Participar de outros eventos propostos pela escola e ou
Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atividades
correlatas.
Ministrar aulas, zelando pela aprendizagem dos alunos; executar a
carga horária estabelecida pelo órgão competente; participar da
elaboração e da execução do projeto político-pedagógico e proposta
pedagógica da escola; elaborar e executar projetos pedagógicos,
promovendo a interdisciplinaridade; elaborar e/ou selecionar
materiais pedagógicos; participar de reuniões, conselhos de classe,

Graduação em
Professor de Artes

Licenciatura
Plena em Artes.

de grupos de estudo ou de outros eventos; participar de programas
educacionais que objetivem promover a formação profissional
continuada; comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na

20h

Reserva

1.917,69

20h

Reserva

1.917,69

comunidade, garantindo a todos o direito à aprendizagem; participar
e/ou empreender atividades extraclasse desenvolvidas nos programas
sociais; participar do processo de integração da comunidade.
Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a
implementação da Educação Inclusiva. Participar de outros eventos
propostos pela escola e ou Secretaria Municipal de Educação.
Executar outras atividades correlatas.
Cumprir os dias letivos estabelecidos em Calendário Escolar;
escriturar Diário de Classe observando as normas pertinentes;
planejar, executar, acompanhar, avaliar, registrar as atividades
docentes promovendo o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5
anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e
social, promovendo a indissociabilidade entre o educar e o cuidar,
numa perspectiva integradora e de trabalho coletivo, respeitando as
suas especificidades. Participar da elaboração do Plano de Ensino da

Professor de
Educação Infantil

Graduação em

Educação Infantil; participar da elaboração e da execução do Projeto

Licenciatura

Político Pedagógico; elaborar e executar projetos pedagógicos;

Plena em

refletir sobre as ações pedagógicas; elaborar e/ou selecionar

Pedagogia ou

materiais lúdicos e pedagógicos para a execução de seu

Licenciatura em

planejamento; participar de reuniões, de grupo de estudos, formação

Normal

inicial e continuada e outros eventos propostos pela Secretaria

Superior.

Municipal de Educação, de acordo com a carga horária equivalente.
Participar do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres.
Observar,

acompanhar e encaminhar junto à

Pedagógica,

crianças

que

necessitem

Coordenação

temporariamente

de

atendimento diferenciado de aprendizagem, nos aspectos: físicos;
sociais; comportamentais, afetivos e emocionais. Adequar os
procedimentos

didáticos

e

pedagógicos

que

viabilizem

a

implementação da Educação Inclusiva. Identificar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica, crianças que apresente necessidades de

Atendimento Educacional Especializado, comprometendo-se com as
atividades que propiciem sua inclusão e promoção do seu pleno
desenvolvimento. Apresentar e discutir junto a toda comunidade
escolar as propostas de trabalho da instituição de Educação Infantil,
assim

como

as

formas

e

procedimentos

adotados

no

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, zelando pelo seu
aprendizado. Comunicar, em tempo hábil a direção da Unidade
Escolar, eventuais faltas; informar à Coordenação Pedagógica a
relação de materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das
atividades. Executar, quando inerentes à função, as atividades de
Direção,

Coordenação

Pedagógica

e

Assessoria

Técnico-

Pedagógica. Cooperar e manter o espírito de solidariedade e
companheirismo com todos os servidores e comunidade escolar
tratando com respeito e urbanidade os colegas e usuários dos
serviços educacionais.

Organizar e manter em ordem o acervo da biblioteca escolar;
proceder ao tombamento do acervo bibliográfico, tecnológico e
Auxiliar de

Ensino Médio

Biblioteca

completo

visual; manter o controle dos empréstimos e devoluções do acervo
da biblioteca; zelar pela guarda e manutenção dos materiais

40h

Reserva

880,00

40h

04

880,00

40h

Reserva

1.060,34

40h

Reserva

880,00

bibliográficos e equipamentos alocados na biblioteca escolar;
realizar atividades de recepção; orientar a utilização de recursos
tecnológicos: som, TV, vídeo, DVD, data show, dentre outros.

Assistente de
Transporte Escolar

Ensino Médio

Supervisionar e orientar alunos quanto aos procedimentos de

completo,

disciplina, atitudes corretas e cidadania, zelar pela segurança dos

acrescido e

alunos durante o transporte escolar; levando ao conhecimento da

curso específico

supervisão as ocorrências necessárias; contribuir para a manutenção

em educação.

e limpeza do ônibus escolar, executar outras atividades correlatas.
Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais

Auxiliar de
Enfermagem ESF

Ensino Médio

vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência

completo e

respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer medicamentos;

Curso Auxiliar

efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar

de Enfermagem

materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes;

e registro no

promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com

Conselho de

pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma

Classe.

integrada com profissionais de outras instituições; executar outras
atividades correlatas.
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as

Ensino Médio
completo,
acrescido de
Auxiliar de Saúde
Bucal

curso de
Auxiliar
específico na
área e registro
no Conselho de
Classe.

famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e
protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à
esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e
organizar instrumental e materiais necessários; instrumentalizar e
auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;
cuidar

da

manutenção

e

conservação

dos

equipamentos

odontológicos; organizar a agenda clínica; acompanhar, recepcionar
e identificar o paciente; explicar os procedimentos a serem
realizados; organizar a sala para atendimento; observar as normas de
vigilância à saúde e à saúde ambiental; preparar o paciente para o
atendimento; auxiliar o Dentista junto a cadeira operatória;

manipular materiais de uso odontológico; marcar consultas;
preencher e anotar fichas clínicas; selecionar moldeiras; revelar e
montar radiografias; zelar pela conservação e manutenção dos
equipamentos
arquivos,

odontológicos;

fichários

e

manter

controle

de

atualizado
estoques;

e

organizar

participar

de

levantamentos epidemiológicos; visitas domiciliares e escolares
promovendo a prevenção na saúde bucal; executar outras atividades
correlatas.
Prestar apoio e participar das atividades do educar e cuidar nos
centros de educação infantil, e escolas, contribuir para o
oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à
segurança, ao desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e
emocional das crianças nas dependências das unidades de
atendimento da rede municipal; requisitar e manter o suprimento
necessário à realização das atividades; zelar pela higiene e limpeza
do ambiente e dependências sob sua guarda; observar as condições
Atendente de Creche

Ensino Médio
completo.

de

funcionamento

dos

equipamentos,

instrumentos

e

bens

patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e

40h

05

880,00

40h

02

880,00

40h

Reserva

880,00

prejuízos; utilizar com racionalidade e economicidade e conservar os
equipamentos, materiais de consumo e pedagógicos pertinentes ao
trabalho; observar regras de segurança no atendimento às crianças e
na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o
desenvolvimento das rotinas diárias; acompanhar e participar
sistematicamente dos cuidados essenciais referentes à alimentação,
higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer das crianças;
executar atividades correlatas.
Auxiliar o professor e assumir a docência na ausência do mesmo,
utilizando o espaço da sala informatizada; promover o uso
pedagógico das diversas mídias eletrônicas na Rede Municipal de
Ensino; auxiliar a equipe pedagógica e direção na organização de
Ensino Médio
Auxiliar de Mídias e

completo,

Tecnologia

acrescido de
curso específico.

questões administrativas/pedagógicas; comprometer-se com práticas
educativas/pedagógicas que atendam as demandas surgidas no
cotidiano da unidade educativa; seguir o proposto pela Unidade
Educativa e seu respectivo calendário; comprometer-se com a
aprendizagem das crianças e adolescentes; desenvolver atividades de
acordo com a organização da Unidade Educativa e as diretrizes
curriculares

em

educativas/pedagógicas

vigor;

participar

propostas

pela

das

unidade

discussões
educativa

e

Secretaria Municipal de Educação.

Fiscal de Inspeção e
Vigilância Sanitária

Ensino Médio

Executar ações administrativas, de inspeção e fiscalização da

completo,

vigilância sanitária bem como participar de campanhas de prevenção

acrescido de

de doenças e elaborar relatórios sempre que necessário. Executar

cursos

tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão,

específicos ou

inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno.

experiência
comprovada de
do mínimo 01
(um) ano na
especificidade
do cargo.

Supervisionar e orientar alunos quanto aos procedimentos de
disciplina, atitudes corretas e cidadania, levando ao conhecimento da

Inspetor de Aluno

Ensino Médio
completo.

supervisão as ocorrências necessárias; colaborar na fixação e
divulgação de avisos das atividades sociais, administrativas e

40h

Reserva

880,00

40h

35

880,00

24h

01

1.554,67

24h

Reserva

1.554,67

pedagógicas da escola; zelar pela segurança dos alunos; contribuir
para a manutenção e limpeza da escola, executar outras atividades
correlatas.
Prestar apoio e participar do planejamento, execução e avaliação das
atividades do educar e cuidar nos centros de educação infantil,
creches e escolas, contribuir para o oferecimento de espaço físico e
de convivência adequados à segurança, ao desenvolvimento, ao
bem-estar social, físico e emocional das crianças nas dependências
das unidades de atendimento da rede municipal; requisitar e manter
o suprimento necessário à realização das atividades; zelar pela

Ensino Médio,
Monitor de Creche

acrescido de
Curso específico
em educação.

higiene e limpeza do ambiente e dependências sob sua guarda;
observar as condições de funcionamento dos equipamentos,
instrumentos e bens patrimoniais, solicitando os reparos necessários,
para evitar riscos e prejuízos; utilizar com racionalidade e
economicidade e conservar os equipamentos, materiais de consumo
e pedagógicos pertinentes ao trabalho; observar regras de segurança
no atendimento às crianças e na utilização de materiais,
equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas
diárias; acompanhar e participar sistematicamente dos cuidados
essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, educação,
cultura, recreação e lazer das crianças; executar atividades
correlatas.
Atividades de nível médio de natureza especializada relacionada
com a execução de serviços de radiologia e orientação de trabalhos
auxiliares; Operar aparelho de raio X e mamógrafo na realização dos
diversos tipos de exames, manuseando soluções químicas e
substâncias radioativas; Revelar filmes e zelar pela conservação dos
equipamentos radiográficos e auxiliarna assistência ao paciente;

Ensino Médio
completo,
acrescido de
Curso Técnico
Técnico em

em Raio X e

Mamógrafo

capacitação
específica e
registro no
Conselho de
Classe.

Executar todas as técnicas de exames gerais e especiais de
competência do técnico, excetuadas as que devam ser realizadas pelo
próprio radiologista; Supervisionar a Limpeza, Organizar e
Trabalhar nas Câmaras Escuras. Fazer radiografias em amografias,
revelar e ampliar filmes e chapas radiográficas; Preparar pacientes a
serem submetidos a exames radiográficos, usando a técnica
específica para cada caso; Fazer levantamentos torácicos, por meio
do sistema de abreugrafias; Anotar na ficha própria todos os dados
importantes

relativos

aos

radiodiagnósticos,

informando

ao

radiologista quaisquer anormalidades ocorridas; Operar aparelho de
raio X e mamógrafo para aplicar tratamento terapêutico; Trabalhar
nas câmaras claras e escuras, identificando os exames; Orientar,
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por
auxiliares; Executar tarefas para atender unidades de saúde, por
escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no
período diurno e noturno. Elaborar relatórios e pareceres técnicos.
Executar outras atividades correlatas

Técnico em Raio X

Ensino Médio

Atividades de nível médio de natureza especializada relacionada

completo,

com a execução de serviços de radiologia e orientação de trabalhos

acrescido de

auxiliares; Operar aparelho de Raio X na realização dos diversos

Curso Técnico

tipos de exames, manuseando soluções químicas e substâncias

na área e

radioativas; Revelar

filmes e

zelar pela

conservação dos

registro no

equipamentos radiográficos e auxiliar na assistência ao paciente;

Conselho de

Executar todas as técnicas de exames gerais e especiais de

Classe.

competência do técnico, excetuadas as que devam ser realizadas pelo
próprio radiologista; Fazer radiografias, revelar e ampliar filmes e
chapas radiográficas; Preparar pacientes a serem submetidos a
exames radiográficos, usando a técnica específica para cada caso;
Fazer levantamentos torácicos, através do sistema de abreugrafias;
Anotar na ficha própria todos os dados importantes relativos aos
radiodiagnósticos,

informando

ao

radiologista

quaisquer

anormalidades ocorridas; Operar com aparelhos de Raios X para
aplicar tratamento terapêutico; Trabalhar nas câmaras claras e
escuras,

identificando

os

exames;

Orientar,

coordenar

e

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares.
Supervisionar a Limpeza, Organizar e Trabalhar nas Câmaras
Escuras. Executar outras tarefas afins. Executar tarefas para atender
unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados,
domingos e feriados, no período diurno e noturno. Elaborar
relatórios e pareceres técnicos. Executar outras atividades correlatas.
Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames
por meio da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros
meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção
de doenças; Elaborar rotinas para o preparo de pacientes, observando
a natureza do exame a ser realizado, coleta de materiais físicos,
químicos e biológicos para possibilitar realizações de exames,
manipulação de aparelhos de laboratórios e outros meios de
possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doença,

Técnico em
Laboratório

Ensino Médio

limpeza, conservação e manutenção de aparelhos e utensílios do

completo,

laboratório, realização de exames laboratoriais por meio de

acrescido de

equipamentos e aparelhos e outros meios com supervisão dos

Curso Técnico
na área.

profissionais

superiores

(Farmacêuticos-bioquímicos),

40h

Reserva

880,00

40h

01

880,00

elaborar

rotinas para o preparo de reagentes, observando as normas de
biossegurança; preparar reativos segundo fórmulas estabelecidas,
execução de métodos de análise aplicáveis a materiais biológicos e
colaborar para prevenir complicações e intercorrências inerentes às
atividades laboratoriais. Executar tarefas para atender às unidades de
saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e
feriados, no período diurno e noturno. Elaborar relatórios e pareceres
técnicos. Ter conhecimentos básicos de informática. Executar outras
atividades correlatas.

Topógrafo

Ensino Médio e

Executar levantamentos geodésicos e topo hidrográficos, por meio

Curso

de levantamentos altimétricos e planimétricos; implanta, no campo,

Específico na

pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras

Área e/ou

civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em

experiência

geomática; analisa documentos e informações cartográficas,

comprovada de

interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas,

no mínimo 01

mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de

(um) ano em

apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados

atividade

geométricos. Efetua cálculos e desenhos e elaboram documentos

específica da

cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando

função.

aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.

Desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS
e sob supervisão do gestor municipal; realização de mapeamento de
sua área de atuação; utilização de instrumentos para diagnóstico
Ensino

demográfico e sociocultural da comunidade; promoção de ações de

Fundamental

educação para a saúde individual e coletiva; registro, para fins

Agente Comunitário

Completo e

exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de

de Saúde - ESF

morar na área de

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estímulo à

abrangência da

participação da comunidade nas Políticas Públicas voltadas para a

vaga.

área da saúde; realização de visitas domiciliares periódicas para

40h

18

1.014,00

40h

04

1.014,00

40h

Reserva

880,00

40h

20

880,00

monitoramento de situações de risco à família; participação em
ações que fortaleçam os elos entre o setor da saúde e outras políticas
que promovam a qualidade de vida, Elaborar relatórios e preencher
formulários, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde; executar outras atividades correlatas.
Exercer as atividades de combate e prevenção de endemias,
mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de
locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde;
prevenir a dengue e outras endemias, conforme orientação do
Agente de Combate
a Endemias

Ensino

Ministério da Saúde; acompanhar, por meio de visita domiciliar

Fundamental

todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as

Completo.

necessidades definidas pela equipe; emitir relatórios, subir escadas
para verificação de caixa d’água, calhas e telhados, trabalhar com
bombas de aspersão; manusear inseticidas e produtos tóxicos
observando as normas de biossegurança; dentre outras que
demandam resistência física e executar outras atividades correlatas.
Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas;
selecionar ingredientes, preparar refeições ligeiras e distribuir os
comensais; efetuar o controle do material existente no setor,
discriminando-o por peças e respectivas quantidade, para manter o

Merendeira

Ensino

estoque e evitar extravios; receber ou recolher louça e talheres após

Fundamental

as refeições, colocando-os no setor de lavagem, para determinar a

Completo.

limpeza dos mesmos; dispor quanto à limpeza da louça, talheres e
utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua
lavagem e guarda para deixá-los em condições de uso imediato;
manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho
observando as normas e instruções, para prevenir acidentes

Executar serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de

Gari

Ensino

áreas públicas, coletar resíduos domiciliares, resíduos sólidos de

Fundamental

serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e

Incompleto.

conservação de áreas públicas. Preservar as vias públicas, varrer
calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionar o lixo para que seja

coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservar as áreas
públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc.
Zelar pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de
risco e de trabalho. Trabalhar com segurança, utilizando
equipamento de proteção individual e promovendo a segurança
individual e da equipe.
Conduzir ônibus escolar, micro-ônibus, caminhões, automóveis,
ambulâncias

e

camionetas

para

transporte

de

pessoas,

medicamentos, materiais e documentos, observando as regras
Ensino
Fundamental
Motorista

Incompleto e
Carteira de
Habilitação D.

básicas de segurança de trânsito e direção preventiva, zelar pela
conservação do veículo, verificando as condições de limpeza, óleo,
água, combustível, bateria, pneus e sistema elétrico, e relatar as
ocorrências para fins de reparos e revisões periódicas. Praticar atos

40h

Reserva

880,00

40h

03

880,00

40h

02

880,00

40h

Reserva

880,00

de primeiros socorros e conduzir ambulância no transporte de
doentes e apoiar a remoção e transporte do doente de ambulância
para maca. Executar tarefas para atender a administração pública
municipal, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e
feriados, no período diurno e noturno.
Dirigir e operar trator de pneus, moto niveladora, retroescavadeira,
trator de esteira, pá mecânica e outras máquinas de grande e pequeno
porte; abrir, aterrar, nivelar e desobstruir ruas, terrenos e estradas;

Operador de
Máquinas

Ensino
Fundamental
Incompleto.

remover e trabalhar terra, areia e brita nas estradas; pegar, levantar e
colocar manilhas em bueiros e valetas; abrir valetas e bueiros;
executar serviços de drenagens e auxiliar na lubrificação, limpeza e
manutenção das máquinas e também abastecê-las; carregar
basculantes e caminhões com lixo, terra, areia, brita, pedra e
manilhas; levantar, colocar e arrancar postes; executar demais tarefas
correlatas.
Executar serviços de construção e manutenção na estrutura física dos
prédios públicos; apresentar soluções para as anormalidades
ocorridas, a partir do resultado de inspeções e testes específicos.
Avaliar as condições de funcionamento e instalações, apresentando
sugestões de melhorias. Elaborar, implantar e acompanhar
programas de manutenção física, preventiva e corretiva e/ou

Pedreiro

Ensino

executar serviços de carga e descarga de materiais; arrumação de

Fundamental

materiais usados em obras, conforme arranjos físicos; execução de

Incompleto.

serviços de conservação, limpeza e remoção de detritos nos locais
dos

serviços;

preparação

de

terreno

para

instalação

dos

equipamentos e instrumental; transporte e/ou fornecimento de
equipamento e instrumental; execução de trabalhos braçais em geral.
Executar tarefas para atender as unidades de saúde, por escalas de
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e
noturno.
Executar tarefas simples e rotineiras, em grau auxiliar sob
orientação, referentes aos trabalhos de caráter operacional em

Servente

Ensino

diferentes áreas de atividades, lavar e limpar cômodos, terraços e

Fundamental

demais dependências; varrer, raspar e encerar, lavar ladrilhos,

Incompleto.

azulejos, pisos, e vidraças; polir objetos, peças e placas metálicas;
manter a limpeza de instalações sanitárias; remover, transportar e
arrumar móveis, máquinas e materiais; transportar pequenas

encomendas; plantas e materiais sob sua guarda; verificar se as
fechaduras e trincos das portas e janelas do imóvel sob sua guarda
estão devidamente fechados; executar a limpeza do local do
trabalho; limpeza e varrição de pátios e áreas externas e executar
demais tarefas correlatas
Desenvolver atividades que exijam esforço físico. Carregar e
Ensino
Trabalhador Braçal

Fundamental
Incompleto.

descarregar caminhões, móveis e utensílios, equipamentos e
materiais de construção. Varrer ruas, terrenos e outros logradouros
públicos. Roçar e capinar. Cavar e limpar valas, valetas, bueiros e

40h

05

880,00

40h

Reserva

880,00

fossas. Carregar tijolos, telhas cacos e outros. Zelar pela guarda e
conservação das ferramentas e ou equipamentos de trabalho.
Fazer rondas de inspeção em intervalos fixados (escalas de serviço),
adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios e danos
nos imóveis, suas instalações e materiais sob sua guarda; auxiliar na
manutenção da rede física da unidade onde trabalha; fiscaliza a
entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de

Ensino
Vigia

Fundamental
Incompleto.

acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; verifica as
autorizações para o ingresso nos referidos locais e veda a entrada às
pessoas não autorizadas; verifica se as portas e janelas estão
devidamente fechadas; leva ao conhecimento dos dirigentes da
unidade onde trabalha quaisquer irregularidades verificadas,
percorrendo e inspecionando as dependências do imóvel que estiver
protegendo. Executar tarefas para atender a Administração Pública
Municipal, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e
feriados, no período diurno e noturno.

Fátima do Sul/MS, 08 de dezembro de 2016.

Enio Gonçalves Vasconcelos
Presidente da Comissão de Concurso Público

