
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/AL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital Nº. 001/2019 

 

Retificado em 15 de janeiro de 2019 

Retificado em 16 de janeiro de 2019 

Retificado em 17 de janeiro de 2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para conhecimento dos interessados, o Edital de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA de profissionais para atuação junto às Secretarias Municipais de Educação, Saúde 
e Assistência Social de IGREJA NOVA- AL 

 

 
1.1. O presente processo seletivo simplificado destina-se selecionar candidatos para 
Contratação Temporária, além de formação de Cadastro Reserva de profissionais para atuação 
junto às Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social de Igreja Nova/AL, durante o ano 
de 2019, em conformidade com o que estabelece o art 37, inciso IX da Constituição Federal e 
Lei Municipal nº 198/2003 para as funções descritas no Anexo I deste Edital. 

 

1.1.1. O nível de escolaridade mínima e atribuições dos cargos também se encontram 
descritas no anexo I deste Edital. 

 

1.2. O Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária e Formação de 
Cadastro Reserva será regido por este Edital e seus anexos. 

 
1.3. O presente Processo Seletivo Simplificado não se constitui em Processo Seletivo público 
de provas ou de provas e títulos, nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição da 
República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos. 

 

1.4. O caráter jurídico do contrato firmado é de direito administrativo e não gera vínculo 
empregatício entre o contratado e o Município de Igreja Nova/AL, de que trata a Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

 
1.5. O Processo Seletivo Simplificado consistirá em duas etapas, de caráter classificatório e 
eliminatório, a saber: 

 
1.5.1. Análise do curriculum vitae; 
1.5.2. Entrevista; 

 

1.6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado pra Contratação Temporária e 
Formação de Cadastro Reserva será de 12 (doze) meses, contado da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período. 

 
1.7. O contrato de direito administrativo a ser firmado terá vigência máxima de 12 (doze) meses, 
sendo possível uma única prorrogação, a critério da Pefeitura Municipal de Igreja Nova, por até 
12 (doze) meses, nos termos da lei municipal 198/03.. 

 
1.8. O contratado é segurado do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no 
§13 do art. 40 da Constituição da República. 

 

1.9. Integra o presente Edital: 
Anexo I – Quadro de Vagas, atribuições e vencimentos; 
Anexo II – Critérios para análise de currículo; 
Anexo III – Critérios para Entrevista; 
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para a Contratação; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Acúmulo de Cargos e Funções; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração 

Pública por Contrato Temporário; 
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Anexo VII – Declaração de Vedação de Nepotismo; 
Anexo VIII – Declaração de Observância aos Princípios da Moralidade e Impessoalidade 
Anexo IX – Declaração de Hipossuficiência 
Anexo X – Cronograma de Atividades 
Anexo XI – Modelo de Curriculo 

 

 
2.1. O (a) candidato (a) deverá atender, no ato da contratação, aos seguintes requisitos: 

2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas legais correspondentes. 
2.1.2. Estar em dia com suas obrigações eleitorais. 
2.1.3. Estar em dia com suas obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino. 
2.1.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação. 
2.1.5. Apresentar Declaração de Acúmulos de Cargos e Funções. 
2.1.6. Não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, 
salvo o determinado no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que 
comprovada a compatibilidade de horários, bem como às disposições relativas aos 
aposentados. 

2.1.7. Não ter vínculo, por contrato temporário, com a administração direta do Poder 
Executivo, suas Autarquias e Fundações, salvo nos casos de acumulação lícita prevista no art. 
37, inciso XVI, da Constituição Federal. 

2.1.8. Não ter sofrido limitações de funções. 
2.1.9. Não ser aposentado por invalidez. 
2.1.10. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a 

nova investidura. 
2.1.11. Atender aos requisitos para a vaga à qual concorre, discriminados no presente Edital. 
2.1.12. Possuir disponibilidade para deslocamento para os povoados do município. 
2.1.13. Possuir escolaridade mínima exigível para o cargo. 
2.1.14. Possuir disponibilidade para viajar. 
2.1.15. O candidato deverá se submeter a exames médicos pré-admissionais, que deverá 

aferir a aptidão física e mental para exercício da função. 
2.1.16. O candidato considerado inapto no exame médico pré-admissional estará 

impedido de ser contratado e será convocado o próximo candidato aprovado. 
2.1.17. Cumprir as determinações deste Edital; 

 

2.2. É vedado ao pessoal contratado receber atribuições, funções ou encargos não previstos 
no respectivo contrato e nem ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

 

 
3.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela Internet, de 16 a 19 de janeiro de 2019 até 

as 23h59min (Horário Local), através do sítio da FEPESA 
https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  ;  
3.2. O valor da taxa de inscrição será de acordo com a escolaridade exigida para cada um dos 
cargos, conforme tabela a seguir: 

 
NIVEL DE ESCOLARIDADE VALOR 

Nível Superior R$ 60,00 

Nível Médio/Técnico R$ 40,00 

Nível Fundamental Completo/Incompleto R$ 25,00 

 

 

3.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por um único 
cargo/função. 2 
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3.4. A Prefeitura Municipal de IGREJA NOVA e a Empresa realizadora do Processo Seletivo não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
3.5. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento (boleto 
bancário) para o pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição. 

3.5.1. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência da Caixa Econômica 
Federal ou terminal de autoatendimento e ou Casa Lotérica até o dia do vencimento do boleto bancário. 
NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou 
transferência entre contas. 
3.6. A FEPESA nem a PREFEITURA DE IGREJA NOVA, em nenhuma hipótese, processará qualquer 
registro de pagamento com data posterior ao dia do vencimento. 
3.7. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa, do 
relatório bancário certificando o pagamento do boleto, de sua inscrição, no valor estipulado neste 
Edital. Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à 
Prefeitura nem a FEPESA cópia de sua documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
3.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 
amparados pelo Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, e conforme o Decreto nº 6.135, de 26 
de junho de 2006. 

3.8.1. Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como família 
de baixa renda a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela 
unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, com renda familiar não superior a ½ (meio) 
salário mínimo vigente, por família, condição a ser comprovada por meio da apresentação de cópia 
autenticada em Cartório do contracheque de um dos últimos três meses, de todos os membros da 
família indicados na Declaração de Hipossuficiência Financeira, incluindo a renda do candidato e o 
respectivo comprovante. 

3.8.2. O interessado que atender à condição descrita neste Edital, e desejar solicitar isenção de 
pagamento da taxa de inscrição, deverá acessar o “link” de inscrição no sítio da FEPESA 
https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  , apenas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2019 até às 
23h59min, preencher corretamente todos os campos, a “Declaração de Hipossuficiência Financeira” 
(ANEXO X) e anexar a esta declaração os respectivos documentos comprobatórios: 

a) Número de Identificação Social (NIS) atribuído ao Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), juntar Declaração que o CadÚnico que se encontra 
ativo e regular, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 

b) Boleto bancário gerado a partir da inscrição; 
c) Cópia do documento de identidade do requerente; 
d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
e) Comprovante de residência do requerente; 
f) Declaração de que atende à condição estabelecida no item 3.5, deste Edital e 

“Declaração de Hipossuficiência Financeira”, de acordo com o modelo disponível no anexo deste 
Edital. 
3.9. Os documentos estabelecidos nos itens 3.8.2 deverão ser anexados pelo candidato em 
campo próprio, no sitio da FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030 ); 
3.10. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax, carta 
ou via correio eletrônico, ou por quaisquer outras vias não especificadas neste edital. 
3.11. As informações prestadas no Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição e Declaração de 
Hipossuficiência serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este a qualquer 
momento ser eliminado do Processo Seletivo e responder por crime contra a fé pública, sem 
prejuízo de outras sanções legais, caso seja comprovado que as informações não são verídicas. 
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 06 de setembro de 1979. 
3.12. Será desconsiderado o pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição do candidato 
que: 

a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 3 

https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030
https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/AL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital Nº. 001/2019 

 

b) Fraudar e/ou falsificar documentos; 
c) Pleitear a isenção sem apresentar cópia de todos os documentos indicados neste Edital. 

3.13. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, e/ou a falta e inconformidade de alguma 
informação, e/ou a falta de documentação e/ou a solicitação apresentada fora do período fixado, 
implicará na eliminação automática do processo de isenção. 
3.14. O prazo para recebimento dos documentos concernentes ao pedido de isenções, de que 
trata este edital, encerrar-se-á no dia 17 de janeiro de 2019 ás 23h59min. 
3.15. Terminado o prazo indicado para recebimento ou entrega, não serão admitidos pedidos 
de isenção, nem será permitida a complementação ou substituição de documentação. 
3.16. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado dia 18 
de janeiro de 2019 no sítio da FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030 ). Não 
haverá recurso contra indeferimento da solicitação de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição. 
3.17. Os candidatos cujas solicitações de isenções tiverem sido indeferidas poderão efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição até o dia 19 de janeiro de 2019, por meio de boleto bancário (2ª 
via) disponível no sítio da FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  ). A 2º via 
do Boleto só poderá ser emitida até o dia 19 de janeiro de 2019, data em que se encerram as 
inscrições. 
3.18. Não serão aceitos pedidos de restituição do valor da taxa de inscrição dos candidatos que 
já tiverem efetuado o respectivo pagamento. 
3.19. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra 
pessoa, assim como transferência da inscrição. 
3.20. A confirmação da inscrição do candidato, através do seu comprovante de inscrição, estará 
disponível no endereço eletrônico da FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  
), 72 horas após o encerramento das mesmas. É de responsabilidade exclusiva do candidato o 
acompanhamento de sua inscrição, junto ao Sistema da FEPESA. 
3.21. O período de inscrições poderá ser prorrogado a critério da Comissão Coordenadora do 
Processo Seletivo, constituída por ato da Prefeitura Municipal de IGREJA NOVA-AL. 
3.22. Exceto para os casos previstos neste Edital, não haverá, sob hipótese alguma, isenção 
e/ou devolução total ou parcial do valor correspondente à taxa de inscrição; 
3.23. O candidato é responsável por todas as informações contidas na ficha de inscrição, sejam 
elas prestadas pessoalmente ou por procurador, sendo eliminado aquele que prestar informação 
falsa; 
3.24 O candidato poderá adquirir cópia do presente Edital no sítio FEPESA 
(https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030 ). 
3.25. A empresa realizadora do Processo Seletivo disponibilizará, na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Antony Moura, localizada no Cj habitacional Carlos Antonio Brito Borges - 
antiga Frei Arnaldo – s/n, Centro, Igreja Nova- Alagoas, um técnico responsável para 
esclarecimento de eventuais dúvidas dos candidatos referente ao Edital e auxilio na realização 
das inscrições,  de 16 a 18 de janeiro de 2019, no horário das 8h as 17h. 
3.26. Da participação dos candidatos com deficiência: aos candidatos com deficiência serão 
reservados 5% (cinco por cento) das vagas, de acordo com a legislação em vigor. Na falta de 
aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais 
aprovados, observando-se a ordem de classificação; 
3.27. Os candidatos com deficiência deverão indicar na ficha de inscrição o tipo de sua 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID), juntando toda documentação comprobatória que expresse qual a deficiência. 
3.28 O candidato não poderá alegar desconhecimento das normas e condições mencionadas 
neste Edital, para as quais a inscrição implicará em conhecimento e tácita aceitação. 

 

 

4.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado no município de Igreja Nova, em 02 (duas) 
etapas, de caráter classificatório e eliminatório, nos termos do item 1.6 do Edital. 

4.1.1. A primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado consubstancia-se na análise de 
curriculum vitae do candidato, tendo caráter classificatório e eliminatório, segundo os termos do 
Anexo IV deste Edital, num total de 60 (sessenta) pontos. 
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4.1.2. A segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado será constituída de realização 
de Entrevista de caráter classificatório e eliminatório, nos termos do Anexo V deste Edital, num 
total de 40 (quarenta) pontos. 

4.1.2.1. As entrevistas serão realizadas em Igreja Nova, em data, horário e local a 
ser divulgado posteriormente no sítio eletrônico da FEPESA e através de comunicação pelo 
correio eletrônico dos candidatos. O não comparecimento no dia e horário agendados implicará 
automaticamente na eliminação do candidato deste Processo Seletivo. 
4.2 As despesas relativas à alimentação e transporte no período de realização das Entrevistas 

ficarão a cargo do candidato. 
4.3 A nota final do candidato será calculada considerando-se a soma dos pontos obtidos na 

Análise de Currículo e na Entrevista. 
4.4 O candidato considerado aprovado, segundo os critérios definidos neste Edital, será 
classificado de acordo com os valores decrescentes da nota final. 
4.5 Em caso de igualdade na nota final de candidato para as vagas disponibilizadas neste 
Edital, para fins de classificação, o desempate se fará da seguinte forma: 

1º) maior idade; 
2º) maior pontuação na análise de 
currículo; 
3º) maior pontuação nas Entrevistas; 
4º) sorteio público. 

4.6. Os candidatos concorrerão apenas a uma única vaga, podendo realizar, apenas uma única 
inscrição. 
4.7. O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária e formação de Cadastro 
Reserva regulado por este Edital é apenas um requisito para a contratação pretendida, não 
tendo condão de criar direito líquido e certo quanto à contratação ou a precedência de 
contratação sobre os demais profissionais aprovados, respeitado a ordem de classificação. 
4.8. A FEPESA não se responsabilizará por problemas de comunicação que possam, por 
ventura, impedir o contato com o candidato (a), quando este se tratar de problemas técnicos de 
rede de operação de internet, ou ainda da incorreta prestação de informações por parte do(a) 
candidato(a). 

4.9. A divulgação da lista de candidatos (as) selecionados (as) será realizada através do sítio 
eletrônico da FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  , bem como publicada 
no site da Prefeitura de Igreja Nova(http://www.igrejanova.al.gov.br/) 

 

 

5.1. O requerimento de recurso deverá ser protocolado, exclusivamente, através do sítio 
eletrônico da FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030 ), em campo próprio a 
ser disponibilizado. Não será recebido recurso interposto por via postal, fax-símile (fax) ou e-
mail. 

5.2. O requerimento deve ser justificado e deve explicitar claramente os pontos que venham a 
ser considerados como fundamentação do recurso. 

5.3. O período para interposição de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 
divulgação dos resultados parciais e final do Processo Seletivo Simplificado sítio eletrônico da 
FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  ). 

5.4. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada evento, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. 

5.5. Não serão aceitos encaminhamentos de novas documentações no ato do recurso; 
5.6. Não serão conhecidos os pedidos de recurso apresentados fora do prazo, fora de contexto 
ou encaminhados de forma diferente da estipulada neste Edital. 
5.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. A Banca Examinadora 
da FEPESA constitui última instância para a análise de recursos relativos ao presente Processo 
Seletivo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

5.8. O resultado dos recursos, de forma coletiva, estará disponível no  sítio  eletrônico  da FEPESA 
(https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  ). 
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5.9. Não serão publicadas respostas individuais aos candidatos que interpuserem recurso. O 
candidato que desejar ter acesso à resposta individual do seu recurso deverá entregar 
requerimento na sede da FEPESA, Rua Aminadab Valente, Nº. 59, Trapiche da Barra, 
Maceió/AL, CEP: 57.010.374, acompanhado de sua ficha de inscrição e carteira de identidade. 
A resposta ao candidato será disponibilizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de protocolo do requerimento, desde que seja posterior à publicação do resultado definitivo 
do Processo Seletivo. 
5.10. . Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso de recurso ou recurso de 
resultado definitivo. 
5.11. 14.12. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso Público 

 

 

6.1. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão comparecer no local e data especificados, 
no momento da divulgação da lista de selecionados, munidos de original e cópia dos seguintes 
documentos: 

6.1.1. Carteira de Identidade (RG); 
6.1.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
6.1.3. Certidão de nascimento 
6.1.4. Carteira profissional 
6.1.5. Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou quitação eleitoral; 
6.1.6. Comprovante de escolaridade (diploma, declaração emitida por órgão oficial de 
ensino ou histórico escolar); 
6.1.7. Comprovante de residência recente, emitido em até 90 (noventa) dias da data de sua 
apresentação à FJP (conta de água, luz ou telefone); 
6.1.8. Número de registro no PIS/PASEP (caso possua); 
6.1.9. Uma foto 3x4 (recente); 
6.1.10. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
6.1.11. Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, se 
estudante, até 24 (vinte e quatro) anos de idade; 

6.2. No ato da contratação o candidato deverá apresentar, ainda, as seguintes declarações: 
6.2.1. Declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratar com a Administração 

Pública Estadual, em obediência às vedações quanto ao acúmulo de cargos e funções públicas 
(conforme modelo constante no Anexo IV). 

6.2.2. Declaração de Acúmulo de Cargos e Funções (conforme modelo constante no Anexo V). 
6.2.3. Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública por Contrato 

Temporário (conforme modelo constante no Anexo VI). 
6.2.4. Declaração de Vedação de Nepotismo (conforme modelo constante no Anexo VII). 
6.2.5. Declaração de Observância aos Princípios da Moralidade e Impessoalidade 

(conforme modelo constante no Anexo VIII). 
6.3. O não comparecimento no local e data mencionados exclui automaticamente o candidato 
do processo seletivo. 
6.4. A simples aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegura o direito à 
contratação, que deverá atender à oportunidade e conveniência das necessidades da 
Administração. 
6.5. Os requisitos e informações prestadas pelos (as) candidatos (as) no ato da inscrição serão 
comprovados à época da contratação 
6.6. Considerando as demandas e disponibilidade de recursos, há possibilidade de renovação 
do contrato celebrado com base no presente Processo Seletivo Simplificado por um único 
período adicional de até 12 (doze) meses. 

 

7.1.O resultado final desse processo seletivo será divulgado através do sítio eletrônico da 6 

6. DA CONTRATAÇÃO 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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FEPESA (https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030 ); e no site da Prefeitura Municipal 
de Igreja Nova (http://www.igrejanova.al.gov.br/), em datas previstas no Cronograma de 
Atividades (ANEXO X) 

7.2. Será de responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar o andamento do Processo Seletivo 
Simplificado através do sítio eletrônico da FEPESA 
(https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  ), tanto nos termos ora mencionados como no 
caso de eventuais alterações e retificações que, por ventura, venham a ocorrer. 
7.3. Caso seja convocado para contratação, não será facultado ao candidato selecionado 
postergar o início de suas atividades, caso isso ocorra, o mesmo será eliminado 
automaticamente. 

7.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação, valendo 
para esse fim, a homologação que será publicada. 

7.5. Todas as informações complementares relacionadas ao Processo Seletivo Simplificado de que 
trata este edital poderão ser obtidas no sítio da FEPESA ( 
https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030  ), ou ainda, no site da Prefeitura Municipal de 
2030Igreja Nova (http://www.igrejanova.al.gov.br  ). 
7.6. A FEPESA se exime das despesas com viagens, hospedagens e alimentação dos 
candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas 
previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, de acordo com determinação da 
Fundação. 

7.7. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 
inscrição e desclassificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal, cabendo recursos. 

7.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para a Entrevista correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou 
aviso a ser publicado em jornal de grande circulação e em órgão oficial de divulgação dos atos 
da administração local. 

7.9. O candidato que, à época da posse, não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis 
para o exercício legal do cargo para o qual foi aprovado será considerado eliminado 
sumariamente, não podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos previstos 
em lei municipal, cabendo recursos. 

7.10. A Prefeitura Municipal de Igreja Nova e a FEPESA não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) Endereço não atualizado. 
b) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço 
errado do candidato. 
c) Correspondência recebida por terceiros. 
d) necessidade de mudança de datas e calendários previstos ou reaplicação de algum evento. 

7.11. A Prefeitura Municipal de Igreja Nova e a FEPESA não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
7.12. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela presidência 
da FEPESA. 

 
 

Igreja Nova, 15 de janeiro de 2018. 

https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030
http://www.igrejanova.al.gov.br/)
https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030
https://fepesa.listaeditais.com.br/edital/ver/2030
http://www.igrejanova.al.gov.br/
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  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

N° ESCOLA MUNICIPAL DESCRIÇÃO DOS 
CARGOS 

VAGAS HABILITAÇÃO/ESCOLARIDADE C/H REMUNERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 

 

 

 

 

 

 

 
AGRÍCOLA GUERRA 
ENDEREÇO: POVOADO 
LAGOA GRANDE 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DR. CARLOS LYRA 
ENDEREÇO: POVOADO 

PERUCABA 

PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Letras 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Matemática 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Ciências 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Geografia 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
INGLÊS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em Língua Inglesa 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
ANOS FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Educação Física 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

 
03 

DR. OCEANO CARLEAL 
ENDEREÇO: POVOADO 

CONCEIÇÃO 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 

04 

 
 

FREI ARNALDO MOTTA 
E SÁ 

ENDEREÇO: 
CONJUNTO 

HABITACIONAL 
CARLOS ANTONIO 

BRITO BORGES – ZONA 
URBANA 

PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Letras 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Matemática 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Ciências 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
HISTÓRIA ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
História 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS, ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS 
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  PROFESSOR DE 
INGLÊS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em Língua Inglesa 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
ANOS FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Educação Física 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR 
INTÉRPRETE DE 
LIBRAS – LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 
SINAIS 

CR Curso de Libras com domínio da Língua 
Brasileira de Sinais 

25h R$ 1.198,61 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

 
05 

FREI HENRIQUE DE 
COIMBRA 

ENDEREÇO: POVOADO 
TAPERA 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 
GENERAL ARTUR DA 

COSTA E SILVA 
ENDEREÇO: POVOADO 

CHINARÉ 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 
 

07 

 

 

 

 
GOVERNADOR LUIZ 

CAVALCANTE 
ENDEREÇO: POVOADO 
CAPIM GROSSO/SETRO 

NOVO 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 
JOSÉ LADISLAU DA 

SILVA 
ENDEREÇO: POVOADO 

JENIPAPO 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 
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09 

JÚLIO LEITE 
ENDEREÇO: RUA SÃO 

JOSÉ, S/N – ZONA 
URBANA 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

10 
MANOEL DOS SANTOS 

FILHO 
ENDEREÇO: POVOADO 

ITAPICURU 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 
 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
MANOEL PINHEIRO 

FALCONERI 
ENDEREÇO: POVOADO 

SAPÉ 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

 

 

 

 
12 

 

 

MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO 

ENDEREÇO: ´POVOADO 
CABO DO PASTO 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

 

 

 

 
13 

 

 

PRINCESA ISABEL 
ENDEREÇO: POVOADO 

PALMEIRA DOS 
NEGROS 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROFESSORA AURITA 
ROCHA 

ENDEREÇO: POVOADO 
IPIRANGA 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Letras 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior completo com Licenciatura 
Plena 
em Ciências 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
INGLÊS ANOS 
FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em Língua Inglesa 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
ANOS FINAIS 

CR Curso Superior com Licenciatura Plena em 
Educação Física 

ATÉ 
40h 

R$ 15,35 
hora/aula 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

 

 

 

 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 
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15 

 
PROFESSORA 

EDELVITA GLÓRIA LUZ 
ENDEREÇO: POVOADO 

CHÃ DA PERUCABA 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

16 
PROFESSORA ELZA 
BORGES SOARES 

ENDEREÇO: POVOADO 
VISTA ALEGRE 

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 
 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

 

 

 

 
 

17 

 

 

 
PROFESSORA MARIA 

NAZARÉ FRANÇA 
RAPOSO 

ENDEREÇO: POVOADO 
FLEIXEIRAS 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 
 

31 DE MARÇO 
ENDEREÇO: POVOADO 

QUARESMA 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CR Graduação em Pedagogia ou no mínimo 
50% do curso 
concluído. 

25h R$ 1.198,61 

PROFESSOR DE EJA CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal completo 
ou licenciatura plena ou graduação em 
pedagogia. 

25h R$ 998,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

CR Ensino Fundamental Incompleto 40h R$ 998,00 

CUIDADOR CR Nível médio completo na modalidade 
magistério ou curso médio normal 
completo ou licenciatura plena ou 
graduação em pedagogia. 

40h R$ 998,00 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

 

19 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

NUTRICIONSTA CR Graduação Superior em Nutrição Registro 
no Conselho Regional de Nutrição. 

20h R$ 1.200,00 

 

20 
POVOADO LAGOA DO 

GADO BRAVO 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

 

21 
POVOADO OLHO 

D’ÁGUA DO TABOADO 

MONITOR DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

 

22 
POVOADO CASTANHO 

GRANDE 

MONITOR DE 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

CR Ensino fundamental completo e residir no 
local. 

40h R$ 998,00 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

 
 

Professor Anos Iniciais e 
Educação Infantil (Zona 
Rural e Urbana) 

- Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos iniciais; 

- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 

- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/AL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital Nº. 001/2019 

 

 

 

 
Professor do EJA 
1º Seg. (Zona Rural e 
Urbana) 

- Planejar e ministrar aulas no período noturno, para alunos de turmas da 
Educação de Jovens e Adultos - EJA; 
- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 
- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

Monitor de Transporte 
Escolar (povoado) 

- Conduzir os estudantes aos estabelecimentos de ensino; 
-Acompanhar as atividades recreativas da escola e colaborar com os serviços 
diversos; 
-Zelar pela integridade física dos estudantes; 
- Participar efetivamente de reuniões e formações específicas. 

 
Serviços Gerais 

- Realizar serviços de conservação, manutenção e limpeza em geral; 
-Receber e entregar correspondências e documentos; 
-Encaminhar pessoas aos diversos setores da instituição; 
-Executar tarefas auxiliares de natureza simples; 

 

 
Professor de Língua 
Portuguesa 

- Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; 

- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 

- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

 

 

Professor de Matemática 

- Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; 
- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 

- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

 

 
Professor de Ciências 
Biológicas 

- Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; 
- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 

- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

Professor de Educação 
Física 

- Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental; 
- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 
- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

 

 

Professor de História 

- Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; 
- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 

- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

 

 

Professor de Inglês 

Planejar e ministrar aulas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; 
- Participar ativamente de todas as atividades desenvolvidas pela escola ao 
longo do ano letivo; 
- Estudar e executar a política educacional da rede municipal de ensino; 
- Utilizar os recursos didáticos metodológicos disponíveis na escola; 
- Participar efetivamente de reuniões, estudos e pesquisas pertinentes à área de 
atuação. 

Intérprete de Libras- 
Língua Brasileira de 
Sinais 

- Prestar assistência e acompanhar aluno(s) com deficiência auditiva, 
matriculado(s) na(s) escola(s) da rede pública municipal. 

Cuidador - Anos Iniciais e 
Educação Infantil 

- Prestar assistência e acompanhar aluno(s) com necessidades especiais, 
matriculado(s) na(s) escola(s) da rede pública municipal 
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Nutricionista 

- Planejar e elaborar os cardápios de acordo com as normas do PNAE; orientar 
o trabalho das Auxiliares de Serviços Gerais e Merendeiras, supervisionando o 
preparo, distribuição das refeições, recebimento de gêneros alimentícios, sua 
armazenagem e distribuição; planejar e racionar a quantidade de gêneros 
alimentícios de acordo com o cardápio pré-estabelecido; estimar custos mensais 
das refeições por meio de fichas de controle diário e número de refeições 
servidas; elaborar periodicamente tabelas e quadros demonstrativos do 
consumo de gênero alimentício; promover e desenvolver o treinamento do 
serviço do pessoal da área de nutrição objetivando racionalizar e melhorar o 
padrão técnico dos serviços; controlar a qualidade e quantidade de gêneros 
alimentícios recebidos. 

 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 
 

CARGO VAGAS REQUISITOS CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

Médico PSF 
Cadastro de 

reserva 

Superior em 
Medicina 

Registro no CREMAL 
40 horas R$ 5.000,00 

Médico Plantonista 
Cadastro de 

reserva 

Superior em 
Medicina 

Registro no CREMAL 

Plantão 24 
Horas 

R$ 1.300,00 (segunda a sexta) 
 

Médico Plantonista 
Cadastro de 

reserva 

Superior em 
Medicina 

Registro no CREMAL 

Plantão 24 
Horas 

R$ 1.400,00 (Sabado, domingo 
e feriado) 

Médico Pediatra  
Cadastro de 

reserva 

Superior em 
Medicina 

Registro no CREMAL 
Especialização em 

pediatria 

20 Horas R$ 6.000,00 

Médico Psiquiatra 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Medicina Registro no 

CREMAL; 
Especialidade em 

Psiquiatria. 

20 horas R$5.500,00 

Médica Ginecologista 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Medicina Registro no 

CREMAL; 
Especialidade em 

Ginecologia. 

20 horas R$ 6.000,00 

Médico Cardiologista 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Medicina Registro no 

CREMAL; 
Especialidade em 

Cardiologia. 

20 horas R$ 1.200,00 

Médico Oftalmologista 
Cadastro de 

reserva 

Superior em 
Medicina 

Registro no CREMAL 
Especialização em 

Oftalmologia 

20 Horas R$ 4.000,00 

Enfermeiro (a) 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Enfermagem Registro no 

COREN. 
40 horas R$ 3.200,00 

Enfermeiro (a) 
Plantonista 

Cadastro de 
reserva 

Graduação Superior em 
Enfermagem Registro no 

COREN. 

Plantão 12 
horas 

R$ 125,00 
por plantao 

Fisioterapeuta 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Fisioterapia Registro no 
Conselho Regional de 

Fisioterapia. 

30 horas R$ 1.800,00 

Psicólogo (a) 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Psicologia Registro no 
Conselho Regional de 

Psicologia. 

20 horas R$ 1.600,00 

Assistente Social 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Serviço Social Registro no 

Conselho Regional de 
Assistência Social. 

30 horas R$ 1.800,00 
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Auxiliar Administrativo 
Cadastro de 

reserva 
Nível médio Completo; 
Noções de Informática 

40 horas R$ 954,00 

Educador Físico 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Educação Física. 

Registro no Conselho 
Regional de Educação 

Física. 

20 horas R4 1.250,00 

Odontólogo(a) 
Periodontista 

Cadastro de 
reserva 

Graduação Superior em 
Odontologia 

Registro no CRO-AL 
Especialização em 

Periodontia 

20 horas R$ 2.800,00 

Cirurgião Bucomaxilo- 
facial 

Cadastro de 
reserva 

Graduação Superior em 
Odontologia 

Registro no CRO-AL 
Especialização em 

Cirurgia Buco-maxilo - 
Social 

20 horas R$ 2.800,00 

Odontólogo(a) 
Protesista 

Cadastro de 
reserva 

Graduação Superior em 
Odontologia 

Registro no CRO-AL 
Especialização em 

Prótese 

30 horas R$ 2.800,00 

Odontólogo(a) 
Endodontista 

Cadastro de 
reserva 

Graduação Superior em 
Odontologia 

Registro no CRO-AL 
Especialização em 

Endodontia 

20 horas R$ 2.800,00 

Odontólogo(a) com 
Especialização em 
Pacientes especiais 

Cadastro de 
reserva 

Graduação Superior em 
Odontologia 

Registro no CRO-AL 
Especialização em 

Tratamento de Pacientes 
especiais 

20 horas R$ 2.800,00 

Odontólogo(a) PSF 
Cadastro de 

reserva 

Graduação Superior em 
Odontologia 

Registro no CRO-AL 
40 horas R$ 3.200,00 

Técnico de Enfermagem  
Cadastro de 

reserva 

Curso técnico em 
Enfermagem Registro no 

COREN. 
40 Horas R$ 1.079,00 

Técnico em Prótese 
Dentária 

Cadastro de 
reserva 

Nivel médio completo 
Curso específico em 

laboratório de prótese 
30 horas R$ 1.580,00 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Cadastro de 
reserva 

Nível médio Completo; 
Curso Específico e 

Registro do Conselho 
Regional de Odontologia 

40 horas R$ 954,00 

Agente Comunitário 
de Saúde 

(Equipe Saúde da 
Família - 01 
QUARESMA  

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
Completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde 

(Equipe Saúde da 
Família - 01 

CASTANHO GRANDE) 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
Completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde 

(Equipe Saúde da 
Família 02 - 

PERUCABA) 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde (Equipe 

Saúde da Família 03- 
IPIRANGA) 

 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
Completo 

 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde (Equipe Saúde 

da Família 04- 
LAGOA GRANDE) 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
Completo 

40 horas R$ 1.014,00 
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Agente Comunitário 
de Saúde (Equipe 

Saúde da Família 05- 
zona Urbana) 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde (Equipe 

Saúde da Família 06- 
zona Urbana) 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde (Equipe Saúde 

da Família 09- 
SAPÉ  

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Agente Comunitário 
de Saúde (Equipe Saúde 

da Família 09- 
CURRAL DO MEIO) 

Cadastro de 
reserva 

Residir na área de 
atuação. 

Nível fundamental 
completo 

40 horas R$ 1.014,00 

Oficineiro(a) 
Cadastro de 

reserva 
Nível Fundamental 

completo 
40 horas R$ 954,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Cadastro de 
reserva 

Nível Fundamental 
incompleto 

40 horas R$ 954,00 

Motorista 
Cadastro de 

reserva 

Nível médio Completo; 
Possuir 

Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH 

40 horas R$ 954,00 

Agente de Combate às 
Endemias 

Cadastro de 
reserva 

Nível médio Completo; 
Especialização em 

Periodontia 
40 horas R$ 1.014,00 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 

 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 

Médico PSF 

Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; 
Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS 2001; 
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental, etc; 
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo 
a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 
Indicar internação hospitalar; 
Solicitar exames complementares; 
Verificar e atestar óbito. 
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Enfermeiro (a) 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 
Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; 
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; 
No nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiologica e sanitária; 
Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, 
no domicílio; 
Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 
2001; 
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções. 

 
 

Fisioterapeuta 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 

necessidades da população adscrita;Planejar ações 
e desenvolver educação permanente; Acolher os 
usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma 
integrada com as ESF; 
Realizar visitas domiciliares necessárias; 
Desenvolver ações intersetoriais; 
Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do 
impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; 
Promover programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações 
de processos que levam à incapacidade funcional, à patologias músculo 
esqueléticas, minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência 
corporal; 
Realizar abordagem familiar e institucional (escolas e creches) no que diz respeito 
a ergonomia e postura de crianças e adolescentes; 
Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já 
constituídos (hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de 
complicações decorrentes de patologias, a independência na execução das 
atividades diárias, assistência e inclusão social de portadores de deficiências 
transitórias ou permanentes; 
Realizar atendimentos ambulatoriais e domiciliares em pacientes portadores de 
enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, 
encaminhando a serviços de maior complexidade, quando necessário; 
Realizar palestras, avaliações e tratamentos fisioterápicos, visitas domiciliares e 
demais atribuições inerentes ao cargo. 
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Psicólogo (a) 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adscrita; 
Planejar ações e desenvolver educação permanente; 
Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
Realizar visitas domiciliares necessárias; 
Desenvolver ações intersetoriais; 
Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do 
impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; 
Desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e 
familiares, com objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da 
comunidade; 
Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à 
reinserção social do portador de transtorno mental; 
Realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, traçando 
estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; 
Realizar ações de difusão da prática de atenção não manicomial, diminuindo o 
preconceito e a estigmatização com relação ao transtorno mental; 
Acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua 
família, visando a reinserção social e a compreensão da doença; 
Mobilizar os recursos da comunidade para constituir espaços de aceitação e 
reinserção social do portador de transtorno mental; 
Manter contato próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo 
município, de modo a poder acompanhar os usuários de sua área de abrangência, 
que assim o necessitarem; 
Realizar consultas para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela 
ESF para definir projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe; 
Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 
referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados; 
Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das 
necessidades; 
Realizar palestras, consultas ambulatoriais de psicologia; 
Planejar e executar ações semanais para grupos. 

 

 

Médico Psiquiatra 

Realizar consultas psiquiátricas, prescrição de exames, prescrição de 
medicações controladas, avaliação, visitas domiciliares e preenchimento de 
laudos psiquiátricos de pacientes do CAPS e AMBULATÓRIO; 
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, 
dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos em geral, ambulatório e a 
seus familiares,além de atividades inerentes a profissão; 

   
 
 
 
 
 

Assistente Social 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adscrita;Planejar ações 
e desenvolver educação permanente; Acolher os 
usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma 
integrada com as ESF; 
Realizar visitas domiciliares necessárias; 
Desenvolver ações intersetoriais; 
Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do 
impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; 
Desenvolver ações coletivas, utilizando os espaços públicos para fortalecimento 
da cidadania, trabalho comunitário e prevenção de violência, abuso de álcool e 
outras drogas; 
Desenvolver ações intersetoriais, mantendo a integração com a rede de suporte 
social, fortalecendo e implementando as ações na comunidade; 
Realização de ações preventivas e promocionais pertinentes à área, junto aos 
grupos programáticos desenvolvidos pelas ESF; 
Desenvolver ações de caráter social junto às ESF, elaborar processos de 
solicitação de procedimentos de média e alta complexidade; 
Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 
referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados; 
Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das 
necessidades; 
Planejar, executar, acompanhar e avaliar as condições sociais dos munícipes; 
Preencher pareceres sociais; 

Avaliar, preparar e acompanhar TFD (tratamento fora do domicílio). 
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Educador Físico 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adscrita; 
Planejar ações e desenvolver educação permanente; 
Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
Realizar visitas domiciliares necessárias; 
Desenvolver ações intersetoriais; 
Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do 
impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; 
Formar grupos de atividade física com crianças com sobrepeso e obesidade 
utilizando os espaços públicos já existentes; 
Formar grupos de ginástica, caminhada, para adultos e idosos utilizando os 
espaços públicos já existentes; 
Avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; 
Oferecer orientações que promovam o auto cuidado e a prevenção de riscos em 
todas as suas ações; 
Mobilizar a comunidade para participar da comemoração do dia mundial da 
atividade física; 
Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 
referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados e demais atribuições inerentes ao cargo. 

 

 

 

Odontólogo(a) 
Periodontista 

Avaliar, diagnosticar e planejar o tratamento; 
Avaliar a influência da doença periodontal em condições sistêmicas; 
Controlar os agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de 
suporte e circundantes dos dentes e dos seus substitutos; 
Realizar procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos 
tecidos periodontais e peri-implantares; 
Planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte, 
enxertando materiais naturais e sintéticos; e, 
Procedimentos necessários à manutenção de saúde. 

 
Odontólogo(a) 

Protesista 

Confeccionar próteses, desde a tomada (obtenção) das medidas do usuário; 
Elaborar de moldes em gesso, confecção, prova e entrega das próteses 
ortopédicas; 
Atuar diretamente com o paciente, diagnosticando e requisitando os 
componentes protéticos. 

 

 
Odontólogo(a) 
Endodontista 

 

 

Planejar, controlar e executar ações de atendimento odontológico; 
Efetuar exames, emitir diagnósticos e tratar afecções da boca, dentes e regiões 
maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal em geral; 
Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como 
extrações e pequenas cirurgias;  

Utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde bucal geral, realizando 
ações previstas na programação do serviço; 
Orientar a clientela da unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em 
assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar tarefas afins; 
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científica na área 
da Saúde Pública correspondentes à sua especialidade,observada a respectiva 
regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Executar atividade de vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento das normas 
de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Participar do planejamento, elaboração e execução de programa de treinamento 
em serviços e de capacitação de recursos humanos; 
Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; 

Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, 
para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população. 

 
 

Cirurgião Bucomaxilo- 
facial 

Tratar cirurgicamente as doenças da cavidade bucal, face e pescoço, tais como: 
traumatismos e deformidades faciais (congênitos ou adquiridos), traumas e 
deformidades dos maxilares e da mandíbula, envolvendo a região compreendida 
entre o osso hioide e o supercílio de baixo para cima, e do tragus a pirâmide nasal, 
de trás para diante; 
Realizar procedimentos cirúrgicos inerentes à especialidade. 
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Odontólogo (a) com 
Especialização em 
Pacientes Especiais 

Prestar atenção odontológica aos pacientes com distúrbios psíquicos, 
comportamentais e emocionais; 
Prestar atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições físicas ou 
sistêmicas, incapacitantes temporárias ou definitivas no nível ambulatorial, 
hospitalar ou domiciliar; 
Aprofundar estudos e prestar atenção aos pacientes que apresentam problemas 
especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas anexas, bem como 
das doenças bucais que possam ter repercussões sistêmicas; e, 
Interrelacionar e participar da equipe multidisciplinar em instituições de saúde, de 
ensino e de pesquisas; 

 
Oficineira 

Realizar oficinas de artesanato, ensinando e auxiliando os usuários do CAPS na 
terapia ocupacional dos mesmos; 
Orientar quanto a cuidados higiênicos de pacientes e demais atribuições 
inerentes ao cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 
Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o 
atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à 
escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD; 
Preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais 
materiais necessários para o trabalho); 
Instrumentalizar o cirurgião-dentista ou THD durante a realização de 
procedimentos clínicos. 
Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
Agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; 
Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da 
família no tocante à saúde bucal; 
Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação 
de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da 
Família e espaços sociais identificados. 
Registrar no Siab os procedimentos de sua competência realizados. 

 

 

 

 

 

 

Técnico em Prótese Dentária 
 

Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias; 
Executar montagem das próteses dentárias; 
Fundir metais para obter peças de prótese dentária; 
Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentári; 
Corrigir e eliminar deficiências de peças dentárias; 
Confeccionar aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou 
maxilares; 
Providenciar materiais necessários para a execução de serviços; 
Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços; 
Colaborar em programas e em projetos dando suporte técnico; 
Trabalhar segundo normas de qualidade, produtividade, segurança e higiene; 
Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o 
material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 
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Odontólogo (a) 

PSF 

Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica 
de saúde bucal da comunidade; 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência 
à Saúde (NOAS); 
Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a 
população adscrita; 
Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais 
complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; 
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, aliando a atuação clínica à de saúde 
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com 
plano de prioridades locais; 
Coordenar ações coletivas voltadas à promoção e prevenção em saúde bucal; 
Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo ACD; 
Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas 
e preventivas em saúde bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnico de Enfermagem 

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas 
suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas; 
Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais 
aquela população está exposta; 
Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; 
Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos 
de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; 
Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de 
confiança, de afeto, de respeito; 
Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 
Resolver os problemas de saúde do nível de atenção 
básica; 
Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência 
e contra-refência para os casos de maios complexidade ou que necessitem de 
internação hospitalar; 
Prestar assistência integral à população adscrita, respondendo à demanda de 
forma contínua e racionalista; 
Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; 
Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas 
identificados; 
Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de 
cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; 
Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselho locais 
de saúde e no conselho Municipal de Saúde; 
Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. 

 

 

 

 
Auxiliar de Serviços Gerais 

Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, 
a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; 
Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando- 
os de acordo com as determinações definidas; 
Percorrer as dependências da Unidade, abrindo e fechando janelas, portas e 
portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação; 
Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter 
limpos e com boa aparência; 
Executar outras atribuições afins 

 

Motorista 
Dirigir automóveis, demais veículos leves de transporte de paciente e/ou 
profissionais da estratégia Saúde da Família, e outros veículos enquadrados na 
categoria “B”, dentro ou fora do Município, verificando diariamente as condições 
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 de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do sistema de 
arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, 
abastecimento de combustível, etc.; 
Zelar pela segurança de paciente e/ou profissionais da estratégia Saúde da 
Família verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; 
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa; 
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando- 
o à manutenção sempre que necessário; 
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, 
itinerários percorridos e outras ocorrências; 
Auxiliar no embarque e desembarque de paciente e/ou profissionais da estratégia 
Saúde da Família; 
Executar outras atribuições afins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auxiliar Administrativo 

Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir documentos; 
verificar documentos conforme normas; classificar documentos, segundo critérios 
pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos; 
Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de 
cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar 
cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de 
manuais técnicos; 
Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar 
processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar 
publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. 
Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar 
natureza das solicitações dos usuários; dar suporte administrativo e técnico na 
área de recursos humanos: dar suporte administrativo à área de treinamento e 
desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar 
frequência e deslocamentos dos servidores; controlar recepção e atualizar dados 
dos servidores. 
Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e logística: 
Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar 
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar 
devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; 
Executar outras atribuições afins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agente Comunitário de Saúde 

Realizar mapeamento de sua área; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
Identificar área de risco; 
Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontólogico, quando necessário; 
Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias 
da Atenção Básicas; 
Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; 
Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre 
a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de 
risco; 
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças; 
Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; 
Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 
potencialidades e limites; 
Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser 
potencializados pela equipe. 

 

 

 

Agente de combate às endemias 

Realizar 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, 
não sendo permitido desvio de função; 
Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e 
o cadastro de pontos estratégicos; 
Realizar a pesquisa de larvária em imóveis, para levantamento de índice, 
descobrimento de foco, identificar criadouros; 
Executar a aplicação focal e residual conforme orientação técnica; 

20 
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 Vistoriar e tratar todos os imóveis cadastrados através de realização de visitas 
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
Registrar nos formulários específicos as informações referentes às atividades 
executadas de forma correta e completa; 
Realizar Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área da saúde; 
Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida; 
Resistência física para percorrer longos percursos, subir escadas, calhas etc; 

Realizar as atividades em quaisquer localidades do município, conforme as 
necessidades epidemiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Médico Plantonista 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis 
de pronto atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos (em caso de 
não haver médicos especialistas em pediatria) em demanda espontânea, suja 
origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento 
clínico dos mesmos; 
Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência; 
Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e 
interpretar seus resultados; 
Emitir diagnósticos; 
Prescrever tratamentos; 
Orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para 
promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; 
Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para 
tratamento e/ou internação hospitalar; 
Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção 
por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de 
pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possíveis e 
necessários, até a sua recepção por outro médico; 
Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em 
tratamento nas dependências da entidade até que outro profissional médico 
assuma o caso; 
Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à 
atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas 
de atendimentos; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; 
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da 
Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado; 
Obedecer ao Código de Ética Médica. 

 

 

 

 

 
Enfermeiro (a) Plantonista 

Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 
enfermagem, em pacientes idosos, adultos, mulheres, adolescentes e crianças; 
Planejar as ações e atuar na Assistência de Enfermagem de Média e Alta 
Complexidade; 
Assistir a vítima em situação de urgência/emergência nos âmbitos hospitalar e 
pré-hospitalar, visando à manutenção da vida, prevenindo danos e sequelas; 
Conhecer e atuar nas áreas de Terapia Intensiva e Urgência/Emergência com 
conhecimentos específicos para ser capaz de desenvolver as atividades 
gerenciais e assistenciais, visando a melhoria do cuidado ao paciente em 
situação de urgência/emergência; 
Realizar o transporte intra e extrahospitalar de pacientes críticos e/ou com risco 
de morte; 
Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao cargo. 

 

 

 

 

 

 
Médico - Ginecologia 

Atender consultas de ginecologia e obstetrícia (pré-natal e doenças da mulher em 
geral); 
Colher material para exame (preventivo de câncer); 
Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço; 
Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica 
específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; 
Realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e 
órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou 
recuperar a saúde; 
Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo. 

 
Médico - Oftalmologia 

Examinar e medicar os olhos, empregando processos adequados e 
instrumentação específica, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, prescrevendo 
lentes corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual; 
Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo. 
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Médico Pediatra 

Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, 
examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para 
avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; 
Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; 
Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo. 

Médico - Cardiologia 
Emitir laudo de exames Eletrocardiograma, feitos na Emergência 24 Horas, deste 
Município de Igreja Nova. 

 

 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

PAIF – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 

 
CARGO VAGAS REQUISITOS CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

Assistente Social 
 

CR 
Graduação Superior em 
Serviço Social; Registro 

no CRESS 

 

25 horas 
 

R$ 1.666,66 

Psicólogo (a) 
 

CR 
Graduação Superior em 
Psicologia Registro no 

CRP. 

 

25 horas 
 

R$ 1.666,66 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 

 
 
 

CRAS/SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 

 
CARGO VAGAS REQUISITOS CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

Assistente Social 
 

CR 
Graduação Superior em 
Serviço Social; Registro 

no CRESS 

 

25 horas 
 

R$ 1.666,66 

Orientador 
Social 

 

CR 
Ensino Médio Completo e 

Noção de Informática 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

Auxiliar Administrativo – 
CRAS Palmeira dos 

Negros 

 

CR 
Ensino Médio Completo e 

Noção de Informática 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

Auxiliar Administrativo – 
CRAS Cidade 

(extensão) 

 

CR 
Ensino Médio Completo e 

Noção de Informática 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

Merendeira 
 

CR 
Alfabetizada(o) 

Habilidade em culinária, 
higiene. 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

 

Oficineiro De Esportes 
 

CR 

Ensino superior completo 

ou incompleto em 
educação física. 

 

40 horas 
 

R$ 1.200,00 

 

 
Oficineiro De Karatê 

 

 
CR 

Ensino médio e 
conhecimento na área, 

comprovado por meio de 
certificados ou outros 

documentos 
comprobatórios 

 

 
40 horas 

 

 
R$ 1.200,00 

 
Oficineiro DE música 

(flauta doce/ 
violão/teclado/ coral) 

 

 
CR 

Ensino médio e 
conhecimento na área, 

comprovado por meio de 
certificados ou outros 

documentos 
comprobatórios 

 

 
40 horas 

 

 
R$ 1.200,00 

 
Oficineiro de capoeira 

 
CR 

Ensino médio e 
conhecimento na área, 

comprovado por meio de 
certificados ou outros 

 
40 horas 

 
R$ 1.200,00 
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  documentos 
comprobatórios 

  

Serviços Gerais – CRAS 
Palmeira dos Negros 

CR 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
40 horas R$ 998,00 

Serviços Gerais – CRAS 
Cidade (extensão) 

CR 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
40 horas R$ 998,00 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 
 
 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

CARGO VAGAS REQUISITOS CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

 
 

Visitador 

 

 
CR 

Ensino médio completo. 
Experiência em 

atendimento com famílias, 
crianças e trabalhos com 
grupos. Ter experiência 

em informática. 

 

 
40 horas 

 

 
R$ 998,00 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 

 
 

CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

CARGO VAGAS REQUISITOS CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

Assistente Social 
 

CR 

Graduação Superior em 

Serviço Social; Registro 
no CRESS 

 

25 horas 

 

R$ 1.666,66 

Advogado 
 

CR 

Graduação Superior em 

Direito, Registro na 
OAB. 

 

20 horas 
 

R$ 1.200,00 

Psicólogo (a) 
 

CR 

Graduação Superior em 

Psicologia Registro no 
CRP. 

 

25 horas 
 

R$ 1.666,66 

Orientador 
Social de Abordagem 

 

CR 
Ensino Médio Completo e 

Experiência em 
Informática 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

Auxiliar Administrativo CR 
Ensino Médio Completo e 

Noção de Informática 
40 horas R$ 998,00 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 
 

PBF – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

CARGO VAGAS REQUISITOS CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

Assistente Social 
 

CR 
Graduação Superior em 
Serviço Social; Registro 

no CRESS 

 

25 horas 

 

R$ 1.666,66 

Operador do Cadastro 
Único 

 

CR 

Ensino Médio Completo e 

Experiência em 
Informática 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

 

Motorista 
 

CR 
Ensino médico completo e 

apresentar carteira de 
habilitação no mínimo “B” 

 

40 horas 
 

R$ 998,00 

 

*CR* – Formação de Cadastro Reserva 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
CARGOS ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 
 

Assistente Social 
CRAS - PAIF 

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos as 
famílias usuárias do CRAS; Conhecimento das situações de vulnerabilidade 
social e de riscos, das famílias beneficiárias de transferência de renda(BPC, 
PBF e outras) e das potencialidades do território de abrangência do CRAS; 
mediação dos processos do PAIF do serviço Sócioeducativo para as 
famílias; realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as 
famílias referenciadas ao CRAS; desenvolvimento de atividades coletivas e 
comunitárias no território, assessoria aos serviços sócioeducativos 
desenvolvido no território; acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de 
informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho 
de forma coletiva; articulação de ações que potencializem as boas 
experiências no território de abrangência; Planejar, executar, acompanhar, 
avaliar e controlar as atividades técnicas referentes à assistência social no 
CRAS e demais atividades correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assistente Social 

CRAS - SCFV 

Acolhida, oferta de informações e encaminhamento das famílias usuárias do 
CRAS; Conhecimento das situações de vulnerabilidade social e de risco, 
das famílias beneficiárias de transferência de renda (BPC, PBF e outras) e 
das potencialidades do território de abrangência do CRAS; Mediação dos 
processos grupais do serviço de convivência para famílias; Realização de 
atendimento individualizado e visitas domiciliares a famílias referenciadas 
ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no 
território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades do Programa Bolsa Família; Responsabilidade técnica 
sobre a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tendo 
em vista as diretrizes nacionais, dentro de suas atribuições específicas; 
Encaminhamento de jovens de crianças, adolescentes e idosos anos para 
os respectivos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
Divulgação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares 
no território, participação na definição dos critérios de inserção dos jovens 
do SCFV; Assessoria aos serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos desenvolvidos no território; Assessoria técnica ao(s) orientador(es) 
social(ais) do SCFV, nos temas constante no traçado metodológico e plano 
de ação anual, e ao desligamento dos participantes do serviço de 
convivência, e quanto ao planejamento de atividades; Acompanhamento 
dos coletivos sob sua responsabilidade, atestando informações mensais 
prestadas pelos orientadores sociais para alimentação de sistema de 
informação (SISC), sempre que for designado; Registro das ações 
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de 
ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência 
do CRAS; Avaliação, junto às famílias, dos resultados e impactos do serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos. 

 

 

 

 

 
 

Psicólogo (a) 
CRAS - PAIF 

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 
famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos grupais do serviço de 
convivência para famílias; 
Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias 
referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e 
comunitárias no território; Assessoria aos serviços socioeducativos 
desenvolvidos no território; Acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de 
informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho 
de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas 
experiências no território de abrangência; Assessoria aos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território; 
Assessoria técnica ao(s) orientador(es) social(ais) do SCFV, nos temas 
constante no traçado metodológico, e no plano de ação anual e demais 
atribuições correlatas. 
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Orientador 

Social 
CRAS - SCFV 

Mediação dos processos grupais dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, sob orientação de profissional de referência de 
nível superior do CRAS; Participação em atividades de planejamento, 
sistematização e avaliação do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculo (SCFV), juntamente com a equipe de trabalho responsável pela 
execução do mesmo; Alimentação de sistema de informação, sempre que 
for designado; Atuação como referência para os participantes e para os 
demais profissionais que desenvolvem atividades com os grupos do SCFV 
sob sua responsabilidade; Registro da freqüência dos participantes, registro 
das ações desenvolvidas e encaminhamento mensal das informações para 
o profissional de referência do CRAS; Organização e facilitação de situações 
estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e 
desenvolvendo temas transversais e conteúdos programáticos do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Desenvolvimento de 
oficinas culturais; Acompanhamento de Projetos de Orientação Profissional 
de jovens; Mediação dos processos coletivos de elaboração, execução e 
avaliação de Plano de Atuação Social e de Projetos de Ação Coletiva de 
Interesse Social; Identificação e encaminhamento de famílias para o CRAS; 
Manter arquivo físico da documentação dos grupos, incluindo os formulários 
de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários; Identificar o 
perfil dos usuários e acompanhar sua evolução nas atividades 
desenvolvidas; Participação nas atividades de capacitação da equipe de 
trabalho responsável pela execução do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; Participação e organização dos eventos sob 
responsabilidade do CRAS e demais atribuições correlatas. 

 

 

Merendeira 
CRAS – (SCFV) 

Preparar e servir a alimentos controlando quantitativa e qualitativamente; 
informar ao Coordenador do CRAS da necessidade de reposição de 
estoques; conservar o local de preparação da merenda em boas condições 
de trabalho procedendo a limpeza e arrumação; respeitar os participantes 
tratando-os com delicadeza e carinho; preparar a merenda de acordo com 
o cardápio elaborado por nutricionista; e zelar pelo material de uso e 
consumo na preparação da merenda escolar, além de efetuar demais 
tarefas correlatas a sua função; Devendo ficar a disposição do Serviço. 

 

 

 

 
Oficineiro De Esportes 

Organizar, dirigir e promover oficinas de esportes de sua especialidade; 
desenvolver programas de atividades esportivas de acordo com as 
características individuais, necessidades e a capacidade física de alunos; 
assistir e acompanhar os alunos nas atividades esportivas; dedicar-se á 
preparação física (individual e coletiva); responsabilizar–se pela 
conservação dos materiais e equipamentos utilizados; avaliar e encaminhar 
mensalmente ao coordenador/equipe de referencia relatório das atividades 
desenvolvidas; participar de reuniões, capacitações, seminários; Estar 
disponível para representar o CRAS sempre que necessário; Participar da 
organização dos eventos sob responsabilidade do CRAS e demais 
atribuições correlatas. 

 

 

 

 

 
Oficineiro De Karatê 

Praticar atividades esportivas pautadas em princípios sócioeducacionais 
como meio de formação de indivíduos, que através de valores desenvolvidos 
dentro do esporte, sejam multiplicadores de não-violência e da ética na vida, 
além de criar um espaço de convivência esportivo social. Tendo como 
objetivo organizar e aplicar teorias e técnicas para repassar aos grupos de 
crianças, adolescentes e idosos do SCFV atendidas no CRAS; avaliar e 
encaminhar mensalmente ao coordenador/equipe de referencia relatório das 
atividades desenvolvidas; participar de reuniões, capacitações, seminários; 
responsabilizar–se pela conservação dos materiais e equipamentos 
utilizados; Estar disponível para representar o CRAS sempre que necessário; 
Participar da organização dos eventos sob responsabilidade do CRAS e 
demais atribuições correlatas. 
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Oficineiro DE música (flauta doce/ 
violão/teclado/ coral) 

Desenvolver elementos como a percepção e/ou apreciação musical, o senso 
rítmico, a capacidade de criação e execução musical. Ministrar 
conhecimentos teórico de forma a apreender noções básicas de notas e 
instrumentos musicais e conhecimento práticos em instrumentos musicais; 
avaliar e encaminhar mensalmente ao coordenador/equipe de referencia 
relatório das atividades desenvolvidas; participar de reuniões, capacitações, 
seminários; responsabilizar–se pela conservação dos materiais e 
equipamentos utilizados; Estar disponível para representar o CRAS sempre 
que necessário; Participar da organização dos eventos sob 
responsabilidade do CRAS e demais atribuições correlata. 

 

 

 
Oficineiro de capoeira 

Desenvolver maior flexibilidade, melhorar o condicionamento físico, a 
autoconfiança, a postura e desenvolver o trabalho em equipe. Pautados no 
princípio socioeducativo como meio de formação de indivíduo, sendo 
multiplicadores da não violência e da ética da vida, além de, criar um espaço 
de convivência social; avaliar e encaminhar mensalmente ao 
coordenador/equipe de referencia relatório das atividades desenvolvidas; 
participar de reuniões, capacitações, seminários; responsabilizar–se pela 
conservação   dos   materiais   e   equipamentos   utilizados;   Participar da 
organização dos eventos sob responsabilidade do CRAS e demais 
atribuições correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visitador 

Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das 
informações acerca das atividades desenvolvidas; Consultar e recorrer ao 
supervisor sempre que necessário; Registrar as visitas em formulário 
próprio; Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que 
requeiram encaminhamentos para a rede, visando sua efetivação (como 
educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social); Realizar a 
caracterização da família, por meio de formulário específico; Realizar a 
caracterização da gestante, por meio de formulário específico; Realizar a 
caracterização da criança, por meio de formulário específico; Realizar o 
diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de formulário 
Específico; Preencher o instrumento “Plano de Visita” para planejamento do 
trabalho junto às famílias; Realizar o trabalho diretamente com as famílias, 
por meio das visitas domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do 
vínculo e capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o 
desenvolvimento integral da criança,desde a gestação; Orientar as famílias 
sobre as atividades de estimulação adequadas à criança a partir do 
diagnóstico inicial de seu desenvolvimento; Acompanhar e apoiar as ações 
educativas realizadas pelas próprias famílias junto às crianças e as ações 
realizadas pelas gestantes; Acompanhar os resultados alcançados pelas 
crianças e pelas gestantes;Participar de reuniões semanais com o 
supervisor para repassar o trabalho realizado durante a visita domiciliar e 
para planejar as Modalidades de Atenção;Executar o cronograma de visitas 
domiciliares às famílias;Participar das capacitações destinadas aos 
visitadores; Colaborar com o supervisor no levantamento de temáticas a 
serem abordadas na educação continuada e permanente;Informar 
imediatamente ao supervisor situações em que forem identificadas ou 
percebidas circunstâncias ou casos que indiquem problemas na família 
como, por exemplo, suspeita de violência doméstica e dificuldades de 
diagnóstico precoce ou de acesso a serviços e direitos de crianças com 
deficiência, para que o supervisor acione a rede de serviços; Realizar o 
acompanhamento da criança, por meio de formulário específico. 
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Assistente Social 

CREAS 

Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 
informações e orientações; 
Elaboração, junto com as famílias/individuas, do Plano de acompanhamento 
Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades 
de cada um; 
Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimento 
familiar, individuais e em grupo; 
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, 
quando necessário; 
Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas publicas setoriais e órgãos defesa de 
direito; 
Trabalho em equipe interdisciplinar; 

Alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações 
desenvolvidas; 
Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho; 
Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais 
atividades correlatas; 
Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e 
para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de 
fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informação e 
procedimento. 
Realizar acompanhamento social a adolescentes 
durante o cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e 
de Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços 
e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 

 
Psicólogo 
CREAS 

Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 
informações e orientações; 
Elaboração, junto com as famílias/individuas, do Plano de acompanhamento 
Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades 
de cada um; 
Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimento 
familiar, individuais e em grupo; 
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, 
quando necessário; 
Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas publicas setoriais e órgãos defesa de 
direito; 
Trabalho em equipe interdisciplinar; 
Alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações 
desenvolvidas; 
Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho; 
Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais 
atividades correlatas; 
Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e 
para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de 
fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informação e 
procedimento. 
Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de 
medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços 
à Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas 
socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/AL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Edital Nº. 001/2019 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Advogado 
CREAS 

Orientação jurídico-social 
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 
informações e orientações; 
Elaboração, junto com as famílias/individuas, do Plano de acompanhamento 
Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades 
de cada um; 
Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimento 
familiar, individuais e em grupo; 
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, 
quando necessário; 
Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas publicas setoriais e órgãos defesa de 
direito; 
Trabalho em equipe interdisciplinar; 

Alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações 
desenvolvidas; 
Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação 
dos processos de trabalho; 
Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais 
atividades correlatas; 
Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e 
para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de 
fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informação e 
procedimento. 

 
Orientador Social de Abordagem - 

CREAS 

Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS; Realização de 
abordagem de rua e/ou busca ativa no território; 
Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; Participação das 
atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS; 

 

 

Assistente Social - PBF 

Realizar visitas domiciliares para averiguação cadastral e fiscalização, 
atender e encaminhar as famílias para outros serviços e tratar denúncias de 
irregularidades. Ter étnica profissional, guardando sigilo das informações 
prestadas pelas famílias, ter conhecimento básico em informática, 
capacidade de acolhida e escuta, capacidade de trabalhar em equipe, perfil 
articulador, perfil de atendimento ao público e capacidade de transmissão 
de conhecimento. 

 

 
Operador de Cadastro Único - PBF 

Responsável por receber as famílias e agendar as entrevistas, entrevistar 
(nos postos de atendimento e na residência da família, em casos de visita 
domiciliar), ter étnica profissional, guardando sigilo das informações 
prestadas pelas famílias, digitar os dados coletados no sistema Cadastro 
Único. O entrevistador deve ter preferencialmente, ensino médio completo, 
além   de   possuir   boa   caligrafia,   perfil   de   atendimento   ao  público, 
conhecimento básico em informática e capacidade de trabalhar em equipe. 
Esse profissional também organiza os arquivos e confere os formulários. 

 

 

Auxiliar Administrativo 

Realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas 
de pessoal, orçamento, organização e métodos, material, secretaria, 
classificação, codificação, catalogação, digitação e arquivamento de papéis 
e documentos; prestar atendimento ao público em questões ligadas às 
unidades administrativas; executar trabalhos de comunicação e telefonia, 
transmissão e reconhecimento de mensagens, e outras atribuições 
compatíveis com o cargo. 

 
 

Motorista 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros, 
comunicar qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em 
perfeitas condições de funcionamento, zelar pela conservação do veiculo 
que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de 
correspondência que lhe for confiada. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Realizar serviços de conservação, manutenção e limpeza em geral; 
Receber e entregar correspondências e documentos; 
Encaminhar pessoas aos diversos setores da instituição; 
Executar tarefas auxiliares de natureza simples; 
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EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

  TODOS OS CARGOS  
 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Tempo de serviço prestado na esfera pública no 
cargo pleiteado ou similar; tempo de serviço prestado 
em empresa privada; como autônomo ou profissional 
liberal no cargo pleiteado ou similar 

1,0 pontos por mês completo até o limite de 12 
(DOZE) meses, perfazendo o máximo de 12 pontos. 

Pontuação Máxima 12 pontos 

 

É considerado o mês completo que trata o quadro cima, a contagem do mês todo, ou seja, de 30 
em 30 dias. 

 

  CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO  
 

 
DISCRIMINAÇÃO PONTOS MAX DE TITULOS 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 120h. 

16 1 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 80h. 

8 2 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 40h. 

5 2 

Certificado de participação em Cursos, Congressos, 
Conferências, Seminários, Jornadas, Simpósios, 
Fóruns e demais eventos na área de atuação com 
carga horaria igual ou superior a 8h. 

 
2 

 
3 

Pontuação Máxima 48 pontos 

 

 
  CARGOS DE NIVEL TÉCNICO E MÉDIO  

 
DISCRIMINAÇÃO PONTOS MAX DE TITULOS 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 120h. 

16 1 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 80h. 

8 2 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 40h. 

5 2 

Certificado de participação em Cursos, Congressos, 
Conferências, Seminários, Jornadas, Simpósios, 
Fóruns e demais eventos na área de atuação com 
carga horaria igual ou superior a 8h. 

 
2 

 
3 

Pontuação Máxima 48 pontos 

 
Poderá ser computado Diploma de Graduação na área de atuação, desde que não utilizado como 
requisito ao cargo pleiteado 

 
 

  CARGOS DE NIVEL SUPERIOR  
 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS MAX DE TITULOS 

Título de Doutorado na área de atuação 12 1 

Título de Mestrado na área de atuação 10 1 

ANEXO II – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 
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Certificado de Pós-Graduação Latu Sensu na área de 
atuação com duração igual ou superior a 360h 

7 1 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 120h. 

5 1 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 80h. 

4 2 

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 40h. 

2 2 

Certificado de participação em Cursos, Congressos, 
Conferências, Seminários, Jornadas, Simpósios, 
Fóruns e demais eventos na área de atuação com 
carga horaria igual ou superior a 8h. 

1 2 

Pontuação Máxima 48 pontos 
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QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA ANÁLISE DA ENTREVISTA 
 

 
PARÂMETROS AVALIADOS PONTUAÇÃO - VALOR MÁXIMO 

1.Proatividade 20 pontos 

2. Conhecimento e domínio de conteúdo da área de 
atuação 

10 pontos 

3. Postura e habilidades comunicativas 5 pontos 

4. Iniciativa e comportamento proativo no ambito de 
atuação e comportamento durante entrevista 

5 pontos 

TOTAL 40 pontos 

ANEXO III – CRITÉRIOS PARA ENTREVISTA 
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DECLARAÇÃO 
 

Tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso XVI (e suas respectivas alíneas) e inciso XVII, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 15 de outubro de 1988, eu  , 

 
01 – NOME DO SERVIDOR: 02– MATRÍCULA: 

03 – RG: 04 – CPF: 05 – ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

06 – NÚMERO: 07 – COMPLEMENTO: 08 – BAIRRO: 09 – CIDADE: 

10 – TELEFONE 
RESIDENCIAL: 

11 – TELEFONE CELULAR: 12 – E-MAIL: 

DECLARA QUE É MEMBRO DE PODER, E/OU QUE OCUPA O(S) CARGO(S), FUNÇÃO(ÕES) OU 
EMPREGO(S) PÚBLICO(S) E/OU QUE PERCEBE PROVENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, 
CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 

1º CARGO 

13 – CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO: 14 – APOSENTADO: 
SIM(  ) NÃO ( ) 

15 – ESCOLA OU ÓRGÃO/ENTIDADE DE LOTAÇÃO: 16 – AFASTAMENTO/REMOÇÃO: 
 SIM(  ) NÃO ( ) 

17 – LOCALIDADE (onde exerce o cargo): 

18 – DESCREVER AS ATIVIDADES QUE EXERCE: 

2º CARGO 

13 – CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO: 14 – APOSENTADO: 
SIM(  ) NÃO ( ) 

15 – ESCOLA OU ÓRGÃO/ENTIDADE DE LOTAÇÃO: 16 – AFASTAMENTO/REMOÇÃO: 
SIM(  ) NÃO ( ) 

17 – LOCALIDADE (onde exerce o cargo): 

18 – DESCREVER AS ATIVIDADES QUE EXERCE: 

3º CARGO 

13 – CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO: 14 – APOSENTADO: 
SIM(  ) NÃO ( ) 

15 – ESCOLA OU ÓRGÃO/ENTIDADE DE LOTAÇÃO: 16 – AFASTAMENTO/REMOÇÃO: 
SIM(  ) NÃO ( ) 

17 – LOCALIDADE (onde exerce o cargo): 

18 – DESCREVER AS ATIVIDADES QUE EXERCE: 

19 - DECLARO TER RECEBIDO DA UNIDADE RESPONSÁVEL A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM 
FORMULÁRIO PADRONIZADO, NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE 
CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS E ESTAR CIENTE DA MINHA OBRIGAÇÃO DE 
APRESENTÁ-LOS Á UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS OU UNIDADE EQUIVALENTE, NO PRAZO 
LEGAL. POR SER VERDADE, ASSINO E DATO A PRESENTE DECLARAÇÃO: 

  / /  
Data 

 
 

  

LOCAL ASSINATURA DO DECLARANTE 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaro, para os devidos fins, que não tenho vínculo, por contrato temporário, com a 
administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas. 

 
 
 

IGREJA NOVA,  de  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contratado 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

POR CONTRATO TEMPORÁRIO 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaro, para os devidos fins, que não sou cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor(a) da Prefeitura Municipal de Igreja Nova , investido(a) em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função 
gratificada na Administração Pública direta ou indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas. 

 
 
 

IGREJA NOVA,  de  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contratado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Enunciado da Súmula Vinculante nº 13/STF: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de 
direção, chefia, ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na 
Administração Pública direta ou indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE NEPOTISMO1
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaro, para os devidos fins, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, 
que não sou cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de nenhum(a) servidor(a) efetivo(a) envolvido(a) diretamente na 
Prefeitura Municipal de Igreja Nova/AL. 

 
 
 

IGREJA NOVA,  de  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contratado 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE  

E IMPESSOALIDADE 
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DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

 

Eu,       , brasileiro (a), 
RG n.º  órgão expedidor:  , CPF/MF n.º     

residente  e domiciliado na         
Bairro    , CEP:   , declaro para todos os 
fins e a quem possa interessar que, não tenho condições financeiras de arcar com as custas da inscrição para o 

cargo de   do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de igreja Nova 

- AL, sem com isso acarretar prejuízo ao meu sustento e ao sustento de minha família. Declaro, sob as penas da 
lei, que sou hipossuficiente, juntado a presente todos os documentos descritos no Edital nº 01/2019. 

 

IGREJA NOVA - AL  de  de 2019 

 
 

Nome do Requerente CPF nº 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 
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Nº EVENTO DATA* 

1 Publicação do Edital 15/01/2019 

2 Inscrições e entrega de documentos 16 a 18/01/2019 

EDUCAÇÃO 

3 Resultado PRELIMINAR de análise de currículos da Educação 22/01/2019 

4 Recursos para resultado PRELIMINAR de análise de currículos da 
Educação 

22/01/2019 

5 Resultado FINAL de análise de currículos da EDUCAÇÃO 24/01/2019 

6 Entrevistas com os 3 primeiros classificados - EDUCAÇÃO 25/01/2019 

7 Resultado PRELIMINAR após entrevistas - EDUCAÇÃO 28/01/2019 

8 Recursos para resultado PRELIMINAR das entrevistas -EDUCAÇÃO 28/01/2019 

9 Resultado Final - EDUCAÇÃO 31/01/2019 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

10 Resultado PRELIMINAR de análise de currículos da ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

28/01/2019 

11 Recursos para resultado PRELIMINAR de análise de currículos da 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

28/01/2019 

12 Resultado FINAL de análise de currículos da ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2019 

13 Entrevistas com os 3 primeiros classificados - ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/02/2019 

14 Resultado PRELIMINAR após entrevistas - ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/02/2019 

15 Recursos para resultado PRELIMINAR das entrevistas ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

11/02/20191 

16 Resultado Final - ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2019 

SAUDE 

17 Resultado PRELIMINAR de análise de currículos da SAUDE 04/02/2019 

18 Recursos para resultado PRELIMINAR de análise de currículos da 
SAUDE 

04/02/2019 

19 Resultado FINAL de análise de currículos da SAUDE 08/02/2019 

20 Entrevistas com os 3 primeiros classificados - SAUDE 18/02/2019 

21 Resultado PRELIMINAR após entrevistas -SAUDE 22/02/2019 

22 Recursos para resultado PRELIMINAR das entrevistas SAUDE 22/02/2019 

23 Resultado Final - SAUDE 28/02/2019 
 

*As datas informadas corespondem a uma estimativa, podendo sofrer alterações. 
 
 
 

ANEXO X – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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Dados pessoais 

1) Nome Completo:       
CPF:  RG  Data Nasc:      
Endereço:      

 

Assinale com um X seu grau de escolaridade: 
 

FUND. 
INCOMPLETO 

FUND. 
COMPLETO 

MÉDIO TÉCNICO SUPERIOR PÓS 
GRADUAÇÃO 

MESTRADO DOUTORADO 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Possui Experiência Anterior?  (  ) sim  - juntar comprovante/atestado 

(   ) não 

 
 

Assinale com um X nos títulos apresentados e informe a quantidade 
 

TITULO ASSINALE X QUANTIDADE 

Título de Doutorado na área de atuação ( )  

Título de Mestrado na área de atuação ( )  

Certificado de Pós-Graduação Latu Sensu na área de 
atuação com duração igual ou superior a 360h 

( )  

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 120h. 

( )  

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 80h. 

( )  

Certificado de participação em Cursos na área de 
atuação com duração igual ou superior a 40h. 

( )  

Certificado de participação em Cursos, Congressos, 
Conferências, Seminários, Jornadas, Simpósios, 
Fóruns e demais eventos na área de atuação com 
carga horaria igual ou superior a 8h. 

( )  

 
 

Data:  / /  
 
 
 

Assinatura 

ANEXO XI – MODELO DE CURRICULO 


