ANEXO III - A
REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA SEMANAL E SALÁRIO
MENSAL
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Requisitos: Ensino Médio completo, em instituição reconhecida pelo MEC, Residir na
área de Abrangência da área em que irá atuar, desde a data da publicação do edital do
Concurso Público, e haver concluído com aproveitamento curso introdutório de
formação inicial e continuada.
Atribuições: Realizar atividades de prevenção de doenças e de promoção da
saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade
com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em
saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos
serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob
supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.
Carga Horária:40 horas
Salário Base: 1.109,57
AGENTE DE ENDEMIAS
Requisitos: Ensino Médio completo, em instituição reconhecida pelo MEC e haver
concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
Atribuições: Realizar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; com
atendimento domiciliares periódicos para monitoramento de situações de risco à família;
Realizar o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob
supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 1.109,57
AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
Requisitos: Ensino Médio completo, em instituição reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realizar inspeção sanitária, visita fábricas de produtos químicos
(materiais de limpeza, materiais de higiene e perfumes), frigoríficos, fábricas de
alimentos e afins, para verificar as condições de higiene.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Requisitos: Ensino Médio completo, em instituição reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realizar a análise ambiental, adotar e recomendar medidas para
prevenir o agravo e o surgimento de doenças desenvolvidas no âmbito ambiental.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64
ENFERMEIRO PSF
Requisitos: Nível Superior completo em Enfermagem, em curso reconhecido pelo
MEC, e registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar assistência integral de promoção e proteção da saúde ,
prevenção de agravo, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde
aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.) em todas as fases do
desenvolvimento humano infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;

Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal,
observadas as disposições legais da profissão, realizar consultas de enfermagem,
solicitar exames complementares e demais procedimentos inerentes ao exercício da
profissão; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da
equipe de enfermagem; Realizar atividades de Educação Permanente do Auxiliar ou
Técnico de Enfermagem; Desenvolver ações de vigilância à saúde; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:.1.748,74
ENFERMEIRO
Requisitos: Nível Superior completo em Enfermagem, em curso reconhecido pelo
MEC, e registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Organizar, coordenar, supervisionar e executar serviços de enfermagem
empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e
recuperação da saúde individual e coletiva
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
FARMACÊUTICO
Requisitos: Nível Superior completo em Farmácia, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar tarefas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica e
análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e
bromatológicas; participa da elaboração, coordenação e implementação de políticas
de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
Médico Veterinário
Requisitos: Nível Superior completo em Medicina Veterinária, em curso reconhecido
pelo MEC, e registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar defesa sanitária animal; desenvolvendo as atividades de
consulta, pareceres e prescrição de medicamentos e procedimentos cirúrgicos.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
MÉDICO INFECTOLOGISTA
Requisitos: Nível Superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Infectologia.
Atribuições: Executar as tarefas a fim de reduzir as taxas de infecção hospitalar (IH),
mediando às taxas e empreendendo ações de controle. Atender as determinações
legais e garantir a qualidade nos serviços médicos prestados.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Requisitos: Nível Superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar o atendimento aos pacientes, prestando primeiros socorros e
urgências, prescrevendo-os e ministrando-os tratamento para as diversas patologias

Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79.
MÉDICO UROLOGISTA
Requisitos: Nível Superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou Residência em
Urologia.
Atribuições: Realizar avaliação clínica em urologia, investigação da função renal,
insuficiência renal aguda e crônica, infecções do trato urinário, infecções genitais,
incontinência urinária, lesões traumáticas do sistema urogenital, litíase do trato urinário
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:.. 7.125,79.
MÉDICO DO TRABALHO
Requisitos: Nível Superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Medicina do Trabalho.
Atribuições: Realizar exames admissionais, periódico de saúde, retorno ao trabalho,
mudança de função e demissionários. Cumprir a legislação trabalhista na área de
segurança e medicina do trabalho, mediante as informações obtidas. Tratamento e
prevenção de doença ocupacionais. Analisar as condições das diversas áreas do
trabalho.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
Requisitos: Nível superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Ginecologia e Obstetrícia.
Atribuições: Realizar atendimento na área de gineco-obstetrícia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico,
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que,
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de
programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar,
interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79
MÉDICO INTERVENCIONISTA SAMU
Requisitos: Nível Superior Completo em medicina, Residência Médica ou Título de
Especialista nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, UTI e Anestesiologia. Registro no
órgão de classe de sua jurisdição, CRM; 02 (dois) anos de experiência em serviço de
pronto atendimento, ou em unidade de terapia intensiva, ou em serviço de atendimento préhospitalar público ou privado
Atribuições: Exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da
região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis
para o atendimento pré- hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua
capacidade operacional; recepção dos chamados de auxílio, análise de demanda,
classificação e prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento,
acompanhamento do atendimento local, determinação do local do destinado paciente,

orientação telefônica; manter contato diário com os serviços médicos de emergência
integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias,
quando indicado, realizando os atos médicos, possíveis e necessários ao nível
pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da
equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço;
obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes
a atividade do médico regulador e de assistência pré - hospitalar; garantir a
continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro
médico nos serviços de urgência; obedecer ao código de ética médico.
Carga Horária: 24 horas
Salário Base:. 4.464,56
MÉDICO NEUROLOGISTA
Requisitos: Nível superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Neurologia.
Atribuições: Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da medicina
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, cirurgias.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79
MÉDICO PSIQUIATRA
Requisitos: Nível superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC,
e registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Psiquiatria.
Atribuições: Realizar o diagnóstico, orientar e promover a execução de planos e
programas preventivos, dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos (crianças,
adolescentes e adultos), internados e de ambulatório e a seus familiares, através de
técnicas e métodos de exame e tratamento psicológico e neuropsicológico, visando
propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico;
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Requisitos: Nível superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Ortopedia.
Atribuições: Realizar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos
técnicos pertinentes à especialidade e executando tarefas afins. Clinicar e medicar
pacientes dentro de sua especialidade. Realizar solicitação de exames-diagnósticos
especializados relacionados à sua especialidade. Executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Requisitos: Nível superior completo em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência
médica em Otorrinolaringologia.
Atribuições: Realizar atendimento na área de otorrinolaringologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico,

terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que,
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e
área. Participar, conforme a política interna da instituição de projetos, cursos, eventos,
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios
e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento,
quando convocado.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 7.125,79.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Requisitos: Nível superior em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no
Conselho de Classe, com certificado de especialização ou de residência médica em
Cardiologia.
Atribuições: Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos em ambulatórios, hospitais, unidades sanitários, escolas, s
etores esportivos, entre outros. Orientar os servidores que o auxiliam na execução das
tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base: 7.125,79
MÉDICO PSF
Requisitos: Curso Superior completo em Medicina com registro no Conselho Regional
de Medicina.
Atribuições: Realizar Assistência Integral (Promoção e proteção da saúde, prevenção
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e
procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc.) Encaminhar, quando necessário,
usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e
contra referência locais, mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Realizar atividades de demanda
espontânea e programada em clínica médica, pediatra, ginecoobsterícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins
diagnósticos; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das
atividades de educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD;
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
do USF; Executar suas atividades de acordo com as diretrizes do PSF; Cumprir as
metas do Pacto dos Indicadores de Atenção Básica.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base: 9.533,15
BIÓLOGO
Requisitos: Nível superior completo em Ciências Biológicas, em curso reconhecido
pelo MEC, com registro no Conselho Regional de Classe.
Atribuições: Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia,
biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e
inventariam biodiversidade. Organizar coleções biológicas, manejar recursos
naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos

biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas,
citológicas, citogênicas e patológicas.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
BIOQUÍMICO
Requisitos: Nível superior completo em Bioquímica, em curso reconhecido pelo MEC,
e com registro no Conselho Regional de classe.
Atribuições: Realizar e Executar e supervisionar análises toxicológicas destinadas à
identificação de substâncias entorpecentes e outros tóxicos, com a finalidade de
garantir a qualidade, grau e pureza e homogeneidade dos alimentos e produtos
diabéticos. Produzir e realizar análise de soro e vacina em geral e de outros produtos
imunológicos executando outras atividades compatíveis com as especificadas,
conforme as necessidades do município.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
PSICÓLOGO
Requisitos: Nível superior completo em Psicologia, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar pesquisas e avaliar o desenvolvimento emocional e os
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões
e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os
fatores nconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar
equipes e Atividades de área e afins.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
FISIOTERAPEUTA
Requisitos: Nível superior completo em Fisioterapia, em curso reconhecido pelo MEC,
e registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar e executa métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Atender pacientes
para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos
específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos;
analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
NUTRICIONISTA
Requisitos: Nível superior completo em Nutrição, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar a assistência nutricional a indivíduos e coletividades
(sadios e enfermos); organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e
nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de
educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao
consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuar em
conformidade ao Manual de Boas Práticas.
Carga Horária: 30 horas

Salário Base:. 1.075,07
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Requisitos: Nível superior completo em Terapia Ocupacional, em curso reconhecido
pelo MEC.
Atribuições: Realiza métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente. Atender
pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e
procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos;
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades
técnico-científicas.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
FONOAUDIÓLOGO
Requisitos: Nível superior completo em Fonoaudióloga, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no
Conselho de classe.
Atribuições: Realiza a habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos
específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico
fonoaudiólogo; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção,
promoção da saúde e qualidade de vida.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
ODONTÓLOGO PSF
Requisitos: Nível superior completo em Odontologia, em curso reconhecido pelo MEC
e registro no Conselho de classe.
Atribuições: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e
proceder a odontologia profilática. Realizar levantamento epidemiológico para traçar o
perfil de saúde bucal na população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma
Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); realizar tratamento integral, no âmbito da
atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que
apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar
pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na
conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre
assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado à
atuação clínica à saúde coletiva, assistindo às famílias, indivíduos ou grupo específico,
de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção
em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações
coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações coletivas;
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e
preventivas em saúde bucal; supervisionando o trabalho desenvolvido pelo Técnico em
Higiene Dental (THD) e o Atendente de Consultório Dentário (ACD) e executar outras
tarefas afins.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 1.748,74
TÉCNICO EM RADIOLOGIA RX
Requisitos: Ensino Médio completo, curso Técnico em Radiologia, em instituição

reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realizar o preparo de materiais e equipamentos para exames e r
adioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e
gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e
realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de
exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de
biossegurança e código de conduta.
Carga Horária: 24 horas
Salário Base:. 976,64
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Requisitos: Ensino Médio completo, em instituição reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realizar o auxilio na limpeza e esterilização dos equipamentos e
bancadas de trabalho; auxiliar na execução dos serviços de laboratório, através da
preparação dos materiais; receber, preparar e distribuir materiais destinados às
do laboratório e para análise.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 964,69
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Requisitos: Ensino Médio completo, com curso Técnico em análise clínica ou similar
na área, em instituição reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realizar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de
atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias
através de métodos específicos.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
Requisitos: Curso Técnico de Enfermagem (Ensino Médio Profissional), em instituição
reconhecida pelo MEC, com registro no Conselho Regional de Enfermagem.
Atribuições: Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações
e etc.); Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em
situação de rico, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos
insumos.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 976,64
CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA
Requisitos: Ensino Médio completo, em instituição reconhecida pelo MEC e
habilitação para conduzir veículos de urgência e emergência como ambulância,
padronizados pelo Código Sanitário e pelas normas específicas, curso de Atendimento
Pré-Hospitalar (APH), ter concluído curso de condutor de veículos de emergência com,
no mínimo, 90 (noventa) horas/aula, que abrangerá os seguintes conteúdos temáticos:
atendimento pré-hospitalar de primeiros socorros, direção defensiva teórica e prática.
Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria D, e experiência, de pelo
menos, dois anos como motorista na categoria e ser maior de vinte e um anos.
Atribuições: A atribuição de motorista ou condutor de veículo de urgência/emergência
é de exercer a condução veículo de emergência para ambulância de grande porte, tipo Serviço
de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)/Unidade de Suporte Básico (USB); e
veículo de emergência para Ambulância de grande porte, tipo SAMU/Unidade de

Suporte Avançado “UTI” (USA).
Carga Horária: 30 horas
Salário Base: 1.517,00
ANALISTA EM ORÇAMENTO E FINANÇAS
Requisitos: Nível superior em Administração, Contabilidade ou Economia, em curso
reconhecido pelo MEC, e registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Desenvolver atividades de nível superior, de complexidade e
responsabilidade elevadas, compreendendo supervisão, coordenação, direção e
execução de trabalhos especializados sobre gestão orçamentária, financeira e
patrimonial; assessoramento especializado em todos os níveis funcionais do Sistema
de Controle Interno; orientação e supervisão de auxiliares; análise, pesquisa e perícia
dos atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial; interpretação
da legislação econômico-fiscal, financeira, de pessoal e trabalhista; supervisão, c
oordenação e execução dos trabalhos referentes à programação financeira anual e
plurianual do Município e de acompanhamento e avaliação dos recursos alcançados
pelos gestores públicos; modernização e informatização da administração financeira do
Município.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM CONTABILIDADE
Requisitos: Nível superior em Contabilidade, em curso reconhecido pelo MEC, e
registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Preparar e elaborar o Orçamento Público e as Leis do Plano plurianual,
de Diretrizes orçamentárias e orçamentária anual, dentro do prazo antecipado e
estabelecido pela Administração; Registrar e escriturar sistemática e diariamente todas as
receitas e despesas do Município.
Realizar, acompanhar, revisar e corrigir todos os
atos relativos aos estágios da receita: Previsão,Lançamento, Arrecadação,
Recolhimento;
Controlar e registrar a dívida ativa e auxiliar na sua recuperação.
Verificar a possibilidade de Renúncia de receita e elaborar estimativas de impacto
orçamentário-financeiro; Classificar e registrar as despesas conforme plano de contas
orçamentário. Registrar, controlar e corrigir os atos de atendimento das condições para
a realização das despesas em todos os estágios de: Fixação, Programação, Licitação,
Empenho, Liquidação, Suprimento, Pagamento;Realizar, revisar e controlar a execução
Orçamentária a Distribuição de cotas;Registrar, controlar e acompanhar a receita
arrecadada, as metas de arrecadação, o cronograma de execução mensal de
desembolso, a programação financeira, o fluxo de caixa a limitação de empenho;
Registrar, controlar e zelar para o atendimento dos Limites constitucionais e legais de
gasto com pessoal, serviços de terceiros, saúde, fundos, assistência social, educação,
dívida pública,alienação de bens, das Câmaras Municipais; Preparar, organizar e
realizar as audiências públicas, a prestação de contas, publicidade das contas públicas, com a
máxima antecedência possível em relação aos seus prazos;Preparar e executar a
publicação, antecipadamente aos prazos, dos instrumentos e documentos exigidos pela
legislação.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL
Requisitos: Nível superior completo em Engenharia Civil, em curso reconhecido pelo

MEC e registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação
em geral, de obras e iluminação pública. Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e
conservação de estradas de rodagem, vias públicas e de iluminação pública, bem como obras
de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural;
executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a
construção e conservação de edifícios públicos e obras complementares, projetar,
fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em
geral, perícias, avaliações, laudos e arbitramentos, estudar, projetar, dirigir e executar
as instalações de força motriz na mecânica, eletromecânica de usinas e respectivas
rede de distribuição; examinar projetos e proceder vistorias, de construções e
iluminação pública; exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnicas de
materiais, efetuar cálculos de estruturas, de concreto armado, aço e madeira; expandir
modificações de autos de infrações referentes a irregularidades por infringência a
normas e posturas municipais, constadas na área de atuação; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias a execução de atividades próprias do cargo, executar
tarefas afins as editadas ao respectivo regulamento da profissão.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Requisitos: Nível superior completo em Engenharia Elétrica, em curso reconhecido
pelo MEC e registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Analisar e desenvolver tecnicamente os procedimentos. Orientar o
andamento dos serviços Definir equipes para execução dos serviços. Supervisionar
elaboração de projetos / orçamentos. Supervisionar as atividades de compra. Solicitar
materiais e serviços. Acompanhar o desempenho dos fornecedores de materiais.
Efetuar a avaliação de desempenho dos fornecedores qualificados. Controlar a
distribuição dos projetos aos usuários na obra. Manter a obra atualizada de acordo com a
planilha de controle de revisão de projeto. Acompanhar a definição dos documentos do
Plano da Qualidade da Obra. Elaborar o planejamento operacional da obra. Elaborar o
planejamento mensal de atividades. Fazer o acompanhamento do planejamento da
obra. Elaborar o cronograma físico da obra. Manter o Plano de Qualidade da Obra.
Analisar tecnicamente as alterações do produto.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM ENGENHARIA DE TRÂNSITO
Requisitos: Nível superior completo em Engenharia Civil ou Engenharia de Tráfego e
Transporte Urbano, em curso reconhecido pelo MEC e registro no respectivo órgão
fiscalizador.
Atribuições: Planejar, elaborar, propor e coordenar políticas básicas para o trânsito;
Planejar, prover condições operacionais e acompanhar a performance de suas áreas
buscando aperfeiçoar seus produtos e processos; Cumprir, fazer cumprir, divulgar e
orientar a aplicação da legislação e demais normas de trânsito nas áreas de suas
respectivas atuações; Supervisionar e coordenar serviços relacionados ao trânsito;
Analisar e prover as condições administrativas, processuais, técnicas e operacionais
necessárias aos sistemas de administração, de fiscalização, de auditoria, de
informática e de atendimento ao usuário; Executar outras atividades correlatas à
função.
Carga Horária: 40 horas

Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM MEIO AMBIENTE
Requisitos: Nível superior completo em Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia
Florestal, em curso reconhecido pelo MEC, com o respectivo registro no órgão f
iscalizador quando houver.
Atribuições: Resolver problemas concretos de prevenção e remediação (atividade
corretiva) diante das ações antrópicas mediante aplicações da tecnologia disponível,
pontual e localmente apropriada. De modo geral, tanto no âmbito público como privado, sua
atuação deve atender aos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, em
obediência ao Artigo Nº 225 da Constituição Federal. Deve também atender às
preocupações ambientais mais amplas, consideradas em tratados internacionais como
exigências relativas ao clima da Terra, entre outros. De modo geral, sua atuação tem
em vista condições de contorno ambientais próprias do entorno circundante.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Requisitos: Nível superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia,
em curso reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Exercer atividades de nível superior, compreendendo a direção superior
da administração orçamentária, assessoramento especializado, orientação e
supervisão de auxiliares, abrangendo estudo, pesquisa, análise e interpretação da
legislação econômico-fiscal, orçamentária, de pessoal e encargos sociais, com vistas à
adequação da política orçamentária ao desenvolvimento econômico; supervisão,
coordenação e execução dos trabalhos referentes à elaboração, acompanhamento e
revisão do orçamento; desenvolvimento dos trabalhos de articulação entre o
planejamento e os orçamentos governamentais, modernização e informatização do
sistema orçamentário do Município.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ANALISTA EM ARQUITETURA
Requisitos: Nível superior completo em Arquitetura, em curso reconhecido pelo MEC,
com registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as
suas obras complementares; o estudo, projeto, direção e fiscalização e construção das
obras que tenham caráter essencialmente artístico ou monumental; o projeto, direção e
fiscalização dos serviços de urbanismo; o projeto, direção e fiscalização das obras de
arquitetura paisagística; o projeto, direção e fiscalização das obras de grande
decoração arquitetônica e perícias e arbitramentos relativos à matéria de que trata as
alíneas anteriores.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
ASSISTENTE DE CRIANÇA (BABÁ)
Requisitos: Ensino Médio completo em instituição reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Cuidar de bebês, crianças, a partir de objetivos estabelecidos por
instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde,
alimentação, higiene pessoal, recreação e lazer da pessoa assistida
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 964,69
ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos: Nível superior completo (Graduação) em Serviço Social, em curso reconhecido
pelo MEC, com registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e
analisando seus problemas e necessidades materiais e financeiras, promovendo a
integração dos servidores municipais e da comunidade.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
AUDITOR FISCAL I
Requisitos: Nível superior completo em instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Atribuições: I - em caráter exclusivo, relativamente aos impostos de competência do
Município de Petrolina/PE, às taxas e às contribuições administradas pela Secretaria
Municipal de responsável pela área fazendária: a)constituir o crédito tributário pelo
lançamento relativo aos tributos municipais, decorrentes do exercício de quaisquer
tarefas de fiscalização dos tributos de sua competência, especialmente as realizadas
por meio de exames de livros fiscais ou contábeis, quaisquer outros livros, documentos
ou mercadorias, em poder do sujeito passivo ou de terceiros, podendo, para tanto,
utlizar quaisquer métodos, processo de investigação ou auditoria de natureza tributária,
que vise a apurar as circunstância e condições relacionadas com o fato gerador de
obrigação tributária; controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria,
diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações
tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica,
inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documentos
e assemelhados; lacrar imóveis, gavetas, cofres ou compartimentos onde,
presumivelmente, estejam guardados livros, documentos, programas, arquivos ou outros
objetos de interesse fiscal; exigir a apresentação de livro, documento, programa,
arquivo magnético e outros objetos de interesse da fiscalização, mediante notificação;
executar regime ou sistema especial de fiscalização ou arrecadação, assim
definidos na legislação tributária municipal; planejar, coordenar, supervisionar e
exercer, observada a competência específica de outros órgãos, as atividades de
repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores; analisar, elaborar e
proferir decisões, em processo administrativo-fiscal, nas respectivas esferas de
competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação
de retificação de declaração à imunidade, a quaisquer formas de suspensão, exclusão
e extinção de créditos tributários previstos na Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de
1966, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e contribuições, bem como
participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à Administração
Tributária; estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em
processos de consulta; elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão
administrativa ou judicial; planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de
fiscalização, arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições;
realizar pesquisa e investigação relacionadas às atividades de inteligência fiscal;
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas
de depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso;
proceder à representação por crime de sonegação fiscal ou contra a ordem tributária;
realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira, relativas às atividades
de competência tributária do Município;
II - em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições da

Secretaria Municipal de responsável pela área fazendária:
supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais
administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, mediante lei ou
convênio; autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas tributários
informatizados;avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com
vistas às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e
contribuições;assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as
Autoridades superiores da Secretaria ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes
assistência especializada, com vista à formulação e à adequação da política tributária
ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle,
supervisão, orientação e treinamento; prestar assistência aos órgãos encarregados da
representação judicial do Município; informar os débitos vencidos e não pagos para a
inscrição na Dívida Ativa antes do termo prescricional; apresentar estudos e sugestões
para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou
implantação de novas rotinas e procedimentos;
preparar os atos necessários à conversão de depósitos em renda do Município, bem
assim à autorização para o levantamento de depósitos administrativos após as decisões
emanadas das autoridades competentes; avaliar e especificar sistemas e programas de
informática relativos às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de
tributos e contribuições; elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre
projetos de lei referente à matéria tributária; supervisionar as atividades de
disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à simplificação do
cumprimento das obrigações tributárias e à formalização de processos; avaliar, planejar,
promover, executar ou participar de programas de pesquisa, aperfeiçoamento ou de
capacitação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal e demais servidores,
relacionados à Administração Tributária;
acessar as informações sobre o andamento de ações judiciais que envolvam créditos de
impostos e contribuições de competência do Município de Petrolina; executar atividades com a
finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética e à disciplina
funcionais dos Auditores Fiscais da Receita Municipal, verificando os aspectos
disciplinares dos feitos fiscais e de outros procedimentos administrativos; informar
processos e demais expedientes administrativos; desenvolver estudos objetivando o
acompanhamento, o controle e a avaliação da receita tributária; exercer as atividades
de orientação ao contribuinte quanto à interpretação da legislação tributária e ao exato
cumprimento de suas obrigações fiscais; orientar o contribuinte em matéria tributária.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base: 3.291,93
BIBLIOTECÁRIO
Requisitos: Nível superior completo em Biblioteconomia, em curso reconhecido pelo
MEC, com registro no respectivo órgão fiscalizador.
Atribuições: Realiza o planejamento, implementação, administração e organização de
bibliotecas e sistemas de acesso e recuperação de informação.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
ANALISTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS
Requisitos: Formação superior em Ciências Econômica, Ciências da Administração ou
Ciências Contábeis com registro no respectivo Conselho de classe.
Atribuições: Realizar atividades de nível superior que envolvam o planejamento e a
elaboração da programação orçamentária e financeira anual, acompanhamento e

controle da execução orçamentária e financeira do município.
formulação do planejamento estratégico municipal, dos planos setoriais e/ou regionais
de desenvolvimento econômico, social e ambiental, do plano plurianual, das diretrizes
orçamentárias e dos orçamentos anuais; formulação, implantação e avaliação dos
sistemas, processos e métodos nas áreas de planejamento, orçamento, finanças
públicas e gestão fiscal;supervisão, coordenação, direção e execução de trabalhos
especializados de planejamento estratégico, gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, e de programas e acompanhamento das despesas de pessoal e da política
econômica;desenvolvimento, acompanhamento, avaliação, execução e orientação
técnico-normativa referente à execução orçamentária;pesquisa, análise e interpretação
da legislação econômico-fiscal, orçamentária, financeira, de pessoal e encargos sociais, com
vistas à adequação da política orçamentária ao desenvolvimento econômico;
supervisão, coordenação e execução dos trabalhos de acompanhamento e avaliação
dos recursos alcançados pelos gestores públicos; assistência técnica especializada aos
responsáveis pelos sistemas de planejamento e orçamento, de administração da
despesa de pessoal e de modernização e informatização do sistema orçamentário do
Município;
implantação e execução de planos, programas e projetos e o controle dos resultados das
atividades institucionais no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do
Poder Executivo municipal;desenvolvimento, acompanhamento e avaliação na execução do
orçamento doMunicípio, bem como a elaboração de sua programação financeira,
gerenciamento do tesouro municipal e exercício do controle de suas contas bancárias,
administração de seus haveres financeiros e mobiliários, gerenciamento da dívida
municipal e administração das operações de crédito realizadas pelo Tesouro Municipal;
controle das garantias e outras obrigações que onerem, direta ou indiretamente, o
Tesouro Municipal, propondo a edição de normas sobre a programação financeira e a
execução orçamentária e financeira municipal, bem como promoção do a
companhamento, sistematização, padronização da execução da despesa pública;
lauxílio na formulação, implantação e avaliação dos sistemas nas áreas de finanças
públicas, gestão fiscal; pesquisa, análise e interpretação da legislação orçamentária,
inanceira, de pessoal e encargos sociais, atuarial e previdenciária, com vistas à
adequação da política fiscal ao desenvolvimento econômico; análise, pesquisa e
perícia dos atos e fatos de administração financeira e patrimonial; atuação de forma
integrada com os demais Poderes e esferas de Governo em assuntos de administração e
programação financeira, administração de convênios, gestão de ativos e passivos, bem
como na promoção da transparência e gestão fiscal responsável;
acompanhamento e elaboração de estudos sobre a conjuntura econômica e financeira,
nacional, estadual e municipal com vistas a assessorar a tomada de decisão das
autoridades superiores, assim como a elaboração de cenários econômicos e fiscais de
curto, médio e longo prazo para subsidiar os órgãos de planejamento municipal.
Carga Horária: 40 horas
Salário Base:. 3.376,33
FISCAL DE OBRAS
Requisitos: Ensino Médio completo em instituição reconhecida pelo MEC/Curso em Técnico
em Edificações em instituição reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realiza a atuação na vistoria e verificação dos projetos. Orientando e
fiscalizando as atividades e obras de construção civil. Elabora relatórios de vistorias
realizadas, para assegurar a continuidade dos serviços. Avalia e otimiza as etapas de
serviços dentro do cronograma apresentado.

Carga Horária: 30 horas
Salário:. 976,64
FISCAL DE POSTURA
Requisitos: Formação de Nível Médio completo em instituição de ensino regularmente
reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.
Atribuições: Realiza prevenção de ações não respeitosas à sociedade, como
obstrução de calçadas, construção irregular de muros, atividades sem licença da
prefeitura, regulamenta a distribuição de publicidade em locais autorizados.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64
MUSEÓLOGO
Requisitos: Nível superior completo em Museologia, em curso reconhecido pelo MEC,
com registro no Conselho de Classe.
Atribuições: Realiza o planejamento, na gestão, na execução e no acompanhamento
de projetos e políticas culturais vinculados ao patrimônio natural e cultural, material e
imaterial. Organiza coleções, classifica e organiza documentos, obras de arte e cuida
da sua preservação.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 1.075,07
TÉCNICO AGRÍCOLA
Requisitos: Ensino Médio completo/Curso em Técnico Agrícola em instituição
reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realiza a execução e acompanhamento de trabalhos relacionados aos
projetos de pesquisa e extensão rural, além de preparar material para análises
químicas de solo, água e tecidos vegetais.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Requisitos: Ensino Médio completo/Curso em Técnico Edificações, em instituição
reconhecida pelo MEC.
Atribuições: Realiza levantamentos em obras rápidas corporativas de varejo, visando
planejar a execução e elaboração de orçamentos.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64
TÉCNICO EM ELETRICIDADE
Requisitos: Ensino Médio completo/ Curso em Técnico Eletricista, em instituição
econhecida pelo MEC.
Atribuições: Realiza a medição e distribuição de energia elétrica buscando
alternativas e fazendo com que equipamentos e demais dispositivos que fazem uso de
energia elétrica estejam em plenas funções de funcionamento.
Carga Horária: 30 horas
Salário Base:. 976,64

