EDITAL Nº 012/14 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA EVENTUAIS
CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL ........
O Prefeito Municipal de Não-Me-Toque, no uso de suas atribuições, através da Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento, visando à eventual contratação de pessoal, no
atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, por prazo determinado para desempenhar funções junto aos órgãos e repartições municipais amparado em
excepcional interesse público devidamente reconhecido com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts. 233 a 237 da Lei Complementar Municipal n° 012/2002, torna
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 135/13, de acordo com a programação estabelecida
no cronograma constante no Anexo I.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital destina-se a contratação temporária emergencial de servidores para o atendimento das funções especificações no quadro abaixo:

Funções

Carga horária semanal

Salário vigente a partir de 01-03-2014

Auxiliar de Serviços Gerais

44 horas

753,12

Auxiliar de Cuidador

40 horas

753,12

Cuidador Residente

Residir no local

1.033,78

Jardineiro

44 horas

954,35

Pintor

44 horas

954,35

Carpinteiro

44 horas

1.041,19
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Motorista

44 horas

1.041,19

Pedreiro

44 horas

1.041,19

Auxiliar de Consultório Dentário

40 horas

1.041,19

Eletricista

44 horas

1.121,69

Operador de Máquinas

44 horas

1.190,53

Atendente de Farmácia

40 horas

1.190,52

Monitor de Escola

40 horas

1.121,69

Tesoureiro

34 horas

1.489,19

Agente Comunitário de Saúde

40 horas

1.046,12

Agente de Combate às Endemias

40 horas

1.046,12

Técnico de Enfermagem

40 horas

1.351,51

Farmacêutico

40 horas

2.869,20

Bioquímico

40 horas

2.869,20

Nutricionista

40 horas

2.869,20

Psicólogo

40 horas

2.869,20

Assistente Social

40 horas

2.869,20

Arquiteto

34 horas

2.869,20

Engenheiro Civil

34 horas

2.869,20

Cirurgião Dentista

30 horas

3.735,55

Médico

20 horas

3.735,55
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Veterinário

40 horas

3.735,55

Técnico do Acessuas

34 horas

1.340,92

1.2 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta
por no mínimo 03 (três) servidores, designados através de Portaria.
1.3 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão obedecidos, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República.
1.4 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no
site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, e
o aviso do prazo das inscrições será divulgado nas rádios locais.
1.5 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão
publicados no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.
1.6 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto nos arts. 238 e 239 da Lei Complementar nº 133, de 12-11-13, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.
1.7 O Processo Seletivo Simplificado para contratos temporários emergenciais relativo às
funções especificadas no item 1.1, consistirá na análise de currículos dos candidatos pela
Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.
1.8 A contratação será pelo prazo determinado em lei específica e se regerá pelo Regime
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos Municipais do Município de Não-Me-Toque.
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 Os contratos temporários de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde
ao exercício das funções especificadas no quadro previsto no item 1.1, conforme atribuições
estabelecidas no Anexo II deste Edital.
2.2 A carga horária semanal estabelecida no Anexo II, será desenvolvida diariamente, de
acordo com horário definido pela Secretaria em que o contratado for lotado.
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária será pago mensalmente o salárioo fixado no
item 1.1, nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso
semanal remunerado.
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2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas
extras na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente
convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; gratificação natalina proporcional ao
período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do
contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência; Auxílio-alimentação, nos termos da legislação vigente.
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários.
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos
para os demais servidores estatutários pelos arts. 176 e 177 do Regime Jurídico, sendo a
apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo dispositivo legal, no que
couber.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão recebidas no Setor de Recursos Humanos, junto à Prefeitura Municipal, sita na Av. Alto Jacuí, 840, no período de 13 a 28 de fevereiro de 2014, no horário
das 8:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.
3.3 Não será cobrada taxa de inscrição.
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer
pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio
de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em
ambos os casos, os seguintes documentos:
4.1.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada.
4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras
ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem coAv. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br
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mo documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais;
4.1.4 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente
edital, acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.
4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, desde que o candidato
apresente para conferência os originais juntamente com a cópia.
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1

Encerrado o prazo

fixado pelo item

3.1,

a Comissão publicará,

no site

www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, edital
contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, mediante a apresentação das razões que ampararem a
sua irresignação.
5.2.1 A Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual
o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.
5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para julgamento, cuja decisão deverá ser motivada.
5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, após a
decisão dos recursos.
6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo III
do presente Edital.
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de 100 (cem) pontos.
6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.
6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.
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6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.
6.6 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios:
6.6.1 Especificações para análise de títulos para as funções previstas neste Edital:
Títulos

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

20

20

02 por nível/semestre

10

Atestado de experiência profissional

05

10

Contrato de Trabalho com mais de 3 meses

05

10

Curso Técnico na área/Curso de Magistério
para a função de Monitor de Escola

10

10

Cursos ou treinamentos na área de atuação
da função com carga horária mínima de 06
horas.

05

40

Curso superior completo na área
Curso superior cursando

67. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
7.1 No prazo de no máximo três dias, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos.
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar
será publicado no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos
estabelecidos neste edital.
8. RECURSOS
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão,
uma única vez, no prazo comum de um dia.
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido
recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-se anotações.
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, será publicada
nova classificação dos candidatos.
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9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais
candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que
apresentar maior idade.
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a
Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação.
10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a contar o prazo de validade do Processo Seletivo
Simplificado.
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado os candidatos serão
convocados conforme a necessidade temporária e emergencial à critério da Administração,
mediante o atendimento das seguintes condições:
11.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei;
11.1.2 ter idade mínima de 18 anos;
11.1.3 estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
12.1.4 gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exames médicos atestados pela
Junta Médica Oficial do Município;
11.1.5 ter nível de escolaridade mínima exigida para a função;
11.1.6 apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município.
11.2 A convocação do(s) candidato(s) classificado(s) será realizada por meio de Edital publicado no no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das
condições exigidas para a contratação serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.
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11.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez,
sua alocação no final da lista de aprovados.
11.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos,
prorrogável, uma única vez, por igual período.
11.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória.
11.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de contratações para as
mesmas funções, poderão ser chamados e contratados enquanto o processo seletivo estiver
vigente.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação
do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.
12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços e telefones.
12.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá
haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a
legislação local.
12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.
Não-Me-Toque/RS, 12 de fevereiro de 2014.

Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer
Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
NOELI VERÔNICA MACHY SANTOS
Secretária de Administração e Planejamento
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ANEXO I

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Período de Inscrições

13 a 28-02-2014

Publicação dos Inscritos

05-03-2014

Recurso da não homologação das inscrições

06-03-2014

Manifestação da Comissão na reconsideração e Jul-

07-03-2014

gamento do Recurso pelo Prefeito, e Publicação da
relação final de inscritos
Análise dos currículos e classificação

10-03-2014

Publicação do resultado preliminar

11-03-2014

Recurso

12-03-2014

Manifestação da Comissão na reconsideração e jul-

13-03-2014

gamento do recurso pelo Prefeito e aplicação dos critérios de desempate
Publicação da classificação final de inscritos

14-03-2014
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ANEXO II

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral, proceder à limpeza e conservação de objetos e utensílios de mesa e serviços de refeição, executar trabalhos domésticos em repartições do Município.
Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, arrumar
e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos das ruas e próprios municipais; proceder à limpeza de oficinas, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive em gabinetes sanitários públicos ou em próprios municipais; cuidar
dos sanitários, recolher lixo a domicílio, operando nos caminhões de asseio público; auxiliar
em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa, auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais, auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos
agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações,
pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; molhar plantas; cuidar de recipientes de lixo, terrenos baldios e praças; cuidar de ferramentas, máquinas e veículos de qualquer natureza; fazer o
serviço de faxina em geral; limpar tapetes, trilhos e capachos; lavar pisos, janelas, louças,
vidros e objetos de metal utilizados nas refeições; polir objetos de metal; limpar e arrumar
mesas; transportar alimentos de cozinha para a sala de refeições ou para quartos de doentes e enfermarias; lavar vestuários e roupas de cama e mesa; passar a ferro e fazer consertos na roupa lavada; arrumar camas e fazer limpeza de dormitórios, alojamentos e demais
dependências; recolher detritos e colocá-los nos recipientes para isso destinados; varrer pátios; fazer café e servi-lo; serviços de copas e cozinha; e executar tarefas afins.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário: Período normal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais;
Outros: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados, bem como a realização dos trabalhos de limpeza antes e depois do expediente das repartições. Uso de uniforme e EPI

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.

PADRÃO: 02
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CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Apoiar as funções do cuidador residente.
Descrição Analítica: Promover os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças e/ou adolescentes acolhidos; Contribuir para a manutenção da moradia,
organização e limpeza do ambiente; Acompanhar os acolhidos nas refeições, ensinandolhes os hábitos de higiene e educação no horário das refeições; Desenvolver nas crianças e
adolescentes o hábito de higiene, organização, respeito, disciplina, direitos, deveres e democratização; Auxiliar a criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecer a auto-estima e construção da identidade; Acompanhar os acolhidos nas ações de cunho social, de lazer, cultural, educacional que envolve o Projeto Político Pedagógico; Executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Carga Horária: 40 horas semanais
Quando do repouso semanal e férias regulamentares do Cuidador Residente, o Auxiliar de Cuidador deverá substituí-lo, em sistema de rodízio.
Outros: Uso de uniforme e EPI

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: Ensino Fundamental
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CARGO: CUIDADOR RESIDENTE
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Prestar atendimento a crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar, em estado de abandono, negligência, maus tratos físicos e/ou psicológicos, abuso e/ou exploração; residir na Casa Lar.
Descrição Analítica: Construir e manter relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; Organizar a rotina doméstica e o espaço residencial; Promover os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças e
adolescentes acolhidos; Organizar o ambiente com atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente, conforme faixa etária; Auxiliar a criança e ao
adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecer a auto-estima e construção da
identidade; Organizar fotografias e registros de momentos individuais do desenvolvimento
de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; Acompanhar os
acolhidos nos serviços disponibilizados pela rede (saúde, educação e outros serviços requeridos no cotidiano); Apoiar o processo de preparação da criança ou adolescente para o desligamento, com a supervisão de profissional de nível superior; Executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
O Cuidador Residente, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá residir, juntamente com os menores que lhe forem confiados, na casa-lar que lhe for destinada.
Ao Cuidador Residente fica assegurado repouso semanal remunerado de 24 (vinte
e quatro) horas consecutivas.
Outros: Uso de uniforme e EPI
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: Ensino Fundamental
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CARGO: JARDINEIRO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: plantar, transplantar e cuidar de vegetais e plantas decorativas.
Descrição Analítica: preparar a terra e sementeiras, adubando-as convenientemente; cuidar de vegetais e plantas decorativas, arranjando-as artisticamente; plantar, cortar e
conservar gramados; fazer enxertos; molhar as plantas; exercer serviços de vigilância nos
jardins para evitar estragos; podar plantas; manter a limpeza de canteiros; aplicar fungicidas
e inseticidas; trabalhar com máquinas de escarrificar e cortar grama; trabalhar com podão,
gadanho e outros instrumentos; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 44 horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental;
Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de jardinagem; senso
artístico.

PADRÃO: 05
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CARGO: PINTOR
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: executar trabalhos de pintura de proteção e de decoração em
interiores e em outros objetos; pintar veículos.
Descrição Analítica: preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de diferentes cores; preparar superfícies para pintura; remover pinturas; aplicar tintas decorativas ou
de proteção, esmalte, etc., em paredes, estruturas, objetos de madeira ou de metal; fazer
retoques em trabalhos antigos; laquear, esmaltar ou pintar móveis, portas, janelas, postes
de sinalização, meios-fios, faixas de rolamentos, etc., lixar, fazer tratamento anticorrosivo e
lixar com materiais próprios; preparar massa e tinta, a fim de obter consistência, cor e tons
desejados; aplicar tinta a pincel onde a pulverização não atingir, fazer filetes, abrir o lustro
com polidores especiais; pintar à pistola com tinta sintética ou a duco; executar molde à mão
livre e aplicar, com o uso de modelo, letreiros, emblemas, dísticos, placas e outros; orientar
o serviço de ajudante e outros auxiliares sob suas ordens; organizar orçamentos ou fazer
registros necessários a apuração do custo de mão-de-obra; conservar e limpar os utensílios
que utiliza; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 44 horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, domingos
e feriados. Uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Nível de 4ª série do ensino fundamental;
Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de pintura e de preparação de tintas e superfícies para pintura.

PADRÃO: 05
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CARGO: CARPINTEIRO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: construir, montar e consertar estruturas e objetos de madeira.
Descrição Analítica: construir e consertar estruturas de madeira, preparar e assentar assoalhos e madeiramento para tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e
montar portas e janelas; cortar e colocar vidros; fazer reparos em diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; construir coretos e palanques; construir e preparar madeirames de carroça, carro-de-mão, automóveis, caminhões e colocar cabos em ferramentas; afiar ferramentas; zelar pela limpeza
do setor de trabalho que lhe diz respeito; organizar pedidos de suprimento de materiais tais
como: serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e outros; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho; calcular o orçamento de trabalho de carpintaria; ministrar ensinamentos da profissão
a ajudantes e auxiliares; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 44 horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados; sujeito ao trabalho desabrigado. Uso de uniforme e EPI.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Instrução: Ensino Fundamental Completo;
Habilidade Funcional: experiência em serviço de carpintaria;

PADRÃO: 06
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CARGO: MOTORISTA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos
automotores do município.
Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou ao local determinado,
quando concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou da carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de água; comunicar, ao recolher o veículo, qualquer defeito
porventura existente; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; fazer reparos de emergência; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a
calibragem de pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a enfermos, conduzindo
caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando necessário; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 44 horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, domingos
e feriados. Uso de uniforme e EPI.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Instrução: Ensino Fundamental Completo;
Habilitação Funcional: Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E”;
Outros: Certidão Negativa de Regularização da CNH no Detran.

PADRÃO: 06
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CARGO: PEDREIRO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e
edifícios públicos, na parte referente à alvenaria.

Descrição Analítica: efetuar a locação de pequenas obras; fazer muros de arrimo;
trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; fazer e reparar bueiros, fossas e pisos
de cimento; fazer orifícios em pedras, acimentados e outros materiais; preparar ou orientar a
preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes, preparar e
aplicar caiações; fazer blocos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer consertos em obras de alvenaria; instalar
aparelhos sanitários; assentar e recolocar tijolos, telhas, tacos, lambris e outros; trabalhar
com qualquer tipo de massa a base de cal, cimentos e outros materiais de construção; operar com instrumentos de controle de medidas, pelo prumo e nível; cortar pedras; armar formas para fabricação de tubos; orientar e examinar serviços executados pelos ajudantes e
outros auxiliares sob sua direção; fazer os registros e apurações sobre o custo da mão-deobra; fazer orçamentos; organizar pedidos de material; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 44 horas semanais.
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, domingos
e feriados; sujeito a trabalho desabrigado. Uso de uniforme e EPI.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Instrução: Ensino Fundamental Completo;
Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de construção na parte de alvenaria;

PADRÃO: 06
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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Auxiliar nas tarefas de odontologia em geral.
Descrição Analítica: Preparar os pacientes para as consultas; auxiliar o profissional
de odontologia na execução das técnicas; ficar responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental; participar de atividades de educação em saúde bucal; auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e
recursos informatizados; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 40 horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionado à
saúde pública, em sábados, domingos e feriados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Escolaridade: Ensino Fundamental completo;
Habilitação Funcional: Curso de Atendente de Consultório Dentário promovido pela
Associação Brasileira de Odontologia.

PADRÃO: 06
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CARGO: ELETRICISTA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: executar serviços de instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som e executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e
redes elétricas.
Descrição Analítica: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e
externa, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; instalar, inspecionar, regular e
reparar diferentes tipos de aparelhos elétricos tais como: elevadores, refrigeradores, etc.;
operar com toca-discos, gravadores de som, amplificadores, máquina de retardo de som e
misturadores de microfones, manipular o equipamento de som durante os espetáculos realizados em teatro e estabelecer ligações entre os mesmos; planejar, colocar, dispor e retirar
alto-falantes e microfones no palco ou conta acústica; controlar o volume de som interno e
externo; proceder a conservação da aparelhagem eletrônica, realizando inclusive, pequenos
consertos, reparar e regular relógios eletrônicos, inclusive de controle de ponto; fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário: período normal de 44 horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Escolaridade: Ensino Fundamental completo;
Habilitação Funcional: curso adequado ou experiência comprovada em serviços de
eletricidade.
PADRÃO: 07
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis.
Descrição Analítica: operar veículos motorizados, especiais, tais como: motoniveladora, carregador, esteira, retro-escavadeira, rolo compressor de grande porte e com engate,
máquinas rodoviárias, máquinas agrícolas tratores agrícolas, tratores com engates; executar
serviços de terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos,
abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.;
comprimir com rolo compressor, preparo do leito para pavimentação, lavrar e discar terras,
preparando-as para plantio, aterros e trabalhos afins; operar as máquinas leves e pesadas
do parque rodoviário municipal, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando
pelo seu bom funcionamento; auxiliar no conserto de máquinas, avaliar no conserto; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 44 horas semanais;
Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;
Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos com máquinas rodoviárias; Carteira Nacional de Habilitação “C”, “D” ou “E”.
Outros: Certidão Negativa de Regularização da CNH no Detran.

PADRÃO: 08
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia
municipal.
Descrição Analítica: atender ao público prestando informações a respeito de liberação e entrega de medicamentos; efetuar entrega de medicamentos sob supervisão de farmacêutico; abrir ficha de atendimento preencher os dados do usuário e lançando informações referente a entrega de medicamentos e outros materiais da farmácia; efetuar a separação e entrega de medicamentos e matérias da farmácia aos usuários; emitir expedientes
relativos ao encaminhamento de usuários do SUS; realizar conferência de estoques e anotações em fichas e sistemas de estoques e dispensação de medicamentos; efetuar outras
atividades correlatas ao atendimento relativo à farmácia e de atendimento ao público em geral.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Carga Horária: 40 horas semanais
Outros: Uso de uniforme e EPI
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: Ensino Médio Completo
PADRÃO: 08
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CARGO: MONITOR DE ESCOLA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: atividades de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos
relacionados com o atendimento de crianças ou adolescentes em estabelecimentos de ensino, visando a formação de bons hábitos e senso de responsabilidade.
Descrição Analítica: incentivar nas crianças ou adolescentes hábitos de higiene, de
boas maneiras, de educação informal e de saúde; despertar nos escolares o senso de responsabilidade, guiando-os no cumprimento de seus deveres; atender as crianças ou adolescentes nas suas atividades extraclasse e quando em recreação; observar o comportamento
dos alunos nas horas de alimentação; zelar pela disciplina nos estabelecimentos de ensino
e áreas adjacentes; acompanhar no transporte escolar, assistindo a entrada e saída das crianças e durante o percurso; assistir à entrada e saída dos alunos; encarregar-se de receber,
distribuir e recolher diariamente os livros de chamada e outros papéis referentes ao movimento escolar em cada classe; prover as salas de aula do material escolar indispensável;
arrecadar e entregar na Secretaria do Estabelecimento, livros, cadernos e outros objetos
esquecidos pelos alunos; colaborar nos trabalhos de assistência aos escolares em casos de
emergência, como acidentes ou moléstias repentinas; comunicar à autoridade competente
ao atos relacionados à quebra da disciplina ou qualquer anormalidade verificada; receber e
transmitir recados; executar outras tarefas semelhantes ou correlatas ao desenvolvimento
do ensino.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Ensino Médio Completo

PADRÃO: 07
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CARGO: TESOUREIRO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser responsável pelos valores entregues à sua guarda.
Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos
informatizados; receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar e entregar valores;
efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; efetuar selagem e
autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar empenhos e livros; informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; endossar
cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores;
controlar o vencimento das despesas; preencher e assinar cheques bancários; efetuar pagamentos do pessoal; fornecer suprimento para pagamentos externos; confeccionar mapas
ou boletins de caixa; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 34 horas semanais.
Outras: atendimento ao público. Uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Ensino Médio completo;;
Outros: declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião
da posse.

PADRÃO: 10
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Atribuições:
Descrição Sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na
comunidade, sob supervisão competente.
Descrição Genérica: Utilizar instrumentos para diagnósticos demográfico e
sócio cultural da comunidade de sua atuação; executar atividades para a saúde individual e
coletiva, registrar, para controle das ações de saúde; nascimentos, óbitos, doenças e outros
agravos da saúde; estimular a participação nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos
entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde.
Condições de trabalho:
Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho e trabalho em domingos e feriados.
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI.

Requisitos para provimento:
Idade: 18 anos;
Instrução: Ensino Fundamental Completo;
Outros: Residir na micro área da comunidade em que atuar, conforme mapeamento aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art. 6º, Inciso I, da Lei
Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de 2006.

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br

25

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Atribuições:
Descrição Sintética: executar as atividades auxiliares, atribuídas à equipe de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro; desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos espaços das unidades de saúde e no domicílio/comunidade.
Descrição Genérica: No planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem
a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral
em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar
o paciente para as consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e descrever sinais
e sintomas, ao nível de sua qualificação, executar tratamentos especificamente prescritos,
ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem; ministrar medicamentos por via oral
e parenteral; fazer curativos, aplicar oxigenioterapia; nebulizar, enteroclisma, enema e calor
ou frio; executar tarefas referente à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle
de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder sua
leitura; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente zelando por sua segurança; zelar pela limpeza e ordem do material da unidade; participar de atividades de educação em
saúde; auxiliar o Enfermeiro e o Técnico em Enfermagem na execução dos programas de
educação para a saúde; desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades
de identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho do Agentes Comunitários de Saúde no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional,
os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à
mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose,
hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; exercer outras tarefas
afins; participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde,
operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar atividades afins.
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Condições de Trabalho:
Horário: período normal de 40 horas semanais
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados
com a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI.
Requisitos para provimento:
Escolaridade: Ensino Médio completo Habilitação Funcional: curso de técnico em
de enfermagem e registro no COREN.
Padrão: 09
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CARGO: FARMACÊUTICO
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade
dos produtos farmacêuticos.
Descrição Analítica: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo
com as prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de
medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de
medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos
informatizados executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário: período normal de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Escolaridade: nível superior;
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão e inscrição no
Conselho Regional respectivo.
PADRÃO: 12
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CARGO: BIOQUÍMICO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: desenvolver atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo análises laboratoriais.
Descrição Analítica: responsabilizar-se por laboratório e análises químicas; revisar
trabalhos e controlar resultados de análises; fazer exames bioquímicos de sangue, urina e
outros materiais para fins clínicos; fazer exames de produtos alimentícios para verificação
do valor nutritivo e grau de pureza; efetuar exames toxicológicos em produtos alimentícios e
farmacêuticos; realizar análises químicas, estudos preliminares de tratamento e utilização
econômica das substâncias; emitir pareceres sobre matérias de especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; operar os
equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 40 horas semanais. Se optar por trinta horas semanais
perceberá 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico de 40 horas. Se optar por
vinte horas semanais perceberá 50% (cinqüenta por cento) do vencimento básico de 40 horas.
Outros: Uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: nível superior;
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão.

PADRÃO: 12
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CARGO: NUTRICIONISTA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: desenvolver atividades de grande complexidade, envolvendo a
execução qualificada de trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição e dietética, bem
como a participação em programas voltados para a saúde pública.
Descrição Analítica: realizar inquéritos sobre hábitos alimentares, considerando os
seguintes fatores; aspectos econômicos e recursos naturais da área pesquisada, condições
habitacionais e consumo de alimentos; proceder a avaliação técnica da dieta comum das
coletividades e sugerir medidas para sua melhoria; participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionistas, bioquímicos e somatométricos; fazer a avaliação dos programas de nutrição em saúde pública; pesquisar informações técnicas específicas e preparar para divulgação, informes sobre: noções de higiene da alimentação, orientação para melhor aquisição de alimentos qualitativos e quantitativamente e controle sanitário
dos gêneros adquiridos pela comunidade; participar da elaboração de programas e projetos
específicos de nutrição e de assistência alimentar a grupos vulneráveis da população; sugerir a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, visando à
proteção materno-infantil; elaborar cardápios normais e dieterápicos; adotar medidas que
assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; orientar serviços
de cozinha, copa e refeitórios na correta preparação e apresentação de cardápios; elaborar
projetos de educação alimentar; elaborar os cardápios da merenda escolar para as escolar
da rede municipal de ensino; emitir pareceres sobre assuntos de sua competência; operar
os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas
afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário: período normal de 40 horas semanais;
Outras: Uso de uniforme e EPI.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Escolaridade: nível superior;
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão.
PADRÃO: 12
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CARGO: PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: desenvolver atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados com o comportamento humano e a
dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psicológica e ao ajustamento individual.
Descrição Analítica: coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados
científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico; orientar a elaboração de diagnósticos e controle do comportamento do paciente na vida social; analisar os
fatores psicológicos que intervêm no diagnóstico, tratamento e prevenção das enfermidades
mentais e dos transtornos emocionais da personalidade; colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptos; acompanhar e orientar os grupos
mantidos pelas Secretaria de Saúde e Ação Social; idealizar e orientar a elaboração, aplicação e interpretação de testes psicológicos com vistas à orientação psicopedagógica e à seleção profissional; realizar entrevistas complementares; propor a solução conveniente para
os problemas de desajustamento escolar, profissional e social; e acompanhamento dos grupos mantidos pela Secretaria de Saúde; colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária, e na avaliação de seus resultados; desenvolver psicoterapia nas
situações de envolvimento emocional, nos bloqueios inconscientes, e nas reações de imaturidade; atender crianças excepcionais com problemas de deficiência mental e sensorial ou
portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os para escolas ou classes especiais; formular, na base dos elementos colhidos, hipóteses de trabalho para orientar as
explorações psicológicas, médicas e educacionais a serem feitas; emitir pareceres sobre
matéria de sua especialidade; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua
competência; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados;
executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário: período normal de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Escolaridade: nível superior;
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão.

PADRÃO: 12

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br

31

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social.
Descrição Analítica: Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; assessorar aos Órgãos da Administração Pública Municipal e à entidades assistenciais; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social; treinamento, avaliação e supervisão direta de estágios de serviço social; coordenar estudos e pesquisas em serviço social; realizar estudos
sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto aos órgãos da Administração Pública e entidades assistenciais, e outras atividades afins, realizar
estudos e pesquisas no campo da assistência social, bem como programas de trabalho referente ao serviço social; supervisionar o trabalho dos auxiliares do serviço social; fazer triagem dos casos apresentados, procurando a sua reintegração; organizar e ministrar cursos
de treinamento social; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e
sua família; estudar os antecedentes da família, participar de seminários para estudo e diagnósticos dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento
adequado; fazer levantamentos sócio-econômicos das famílias, com vistas ao planejamento
habitacional nas comunidades; orientar e coordenar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; realizar e interpretar pesquisas sociais; participar no desenvolvimento de pesquisa
médico-sociais e interpretar, junto ao médico a situação social do doente e de sua família;
cooperar com as autoridades visando medidas de alcance social; indicar métodos e sistemas para recuperação de desajustados sociais; organizar fichários e registros de casos investigados; realizar perícias sobre assuntos relacionados com a assistência social; operar
os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas
afins, até o limite das atribuições privativas do cargo, previstas na Lei 8.662/93.

Condições de Trabalho:

Horário: período normal de 40 horas semanais;
Outros: Uso de uniforme e EPI.
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Requisitos para provimento:

Escolaridade: nível superior;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos feriados. Uso de uniforme e EPI.
Habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão.
Padrão: 12
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CARGO: ARQUITETO
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e
conservação em geral de obras;
Descrição Analítica: Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica;
elaborar projetos de prédios e edifícios públicos; realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na elaboração de projetos do Plano Diretor do Município; elaborar projetos de conjuntos residenciais e praças públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construção em geral; planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos públicos; projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder a vistoria de construções; emitir parecer sobre questões da sua especialidade; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos
informatizados executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 34 horas semanais;
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: nível superior;
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão e inscrição válida no Conselho Regional respectivo.

PADRÃO: 12
:
.
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e
conservação em geral e de obras.
Descrição Analítica: Projetar, dirigir e fiscalizar a construção e conservação de estradas de rodagem e vias públicas, bem como obras de captação, abastecimento de água,
drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de edifícios públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição; examinar projetos e proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; operar os
equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 34 horas semanais;
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: nível superior;
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão e inscrição
válida no Conselho Regional respectivo.

PADRÃO: 12
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: desenvolver atividades de nível superior, de grande complexidade envolvendo diagnóstico, tratamento buco-dental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório, de radiografias, bem como participar de programas
voltados para a saúde pública.
Descrição Analítica: exercer funções relacionadas com o tratamento buco-dental e
cirurgia; fazer diagnósticos, determinando o tratamento; executar as operações de próteses
em geral e de profilaxia dentária; fazer extração de dentes e raízes; realizar restauração e
obturações bem como a inclusão de dentes artificiais; ajustar e fixar dentaduras artificiais, e
trabalhos de pontes; tratar condições patológicas da boca e da face; fazer esquemas das
condições da boca e dos dentes dos pacientes; aplicar anestesia local e truncular; realizar
odontologia preventiva; efetuar a identificação das doenças buco-dentais e o encaminhamento a especialistas, quando diante de alterações fora da área de sua competência; fazer
radiografia na cavidade bucal e na região crânio-facial; participar de programas voltados para a saúde pública; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Horário: período normal de 30 horas semanais. Se optar por carga horária inferior
perceberá proporcionalmente ao vencimento básico de 30 horas semanais, conforme segue:
 25 horas semanais = 83,334% do vencimento básico
 20 horas semanais = 66,667% do vencimento básico
 15 horas semanais = 50% do vencimento básico
 10 horas semanais = 33,334% do vencimento básico
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: nível superior
Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão.

PADRÃO: 13
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CARGO: MÉDICO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: promover, preservar e recuperar a saúde pública.
Descrição Analítica: zelar pela saúde das pessoas e da coletividade; atenuar o sofrimento de seus pacientes; prescrever medicamentos; prescrever cuidados médicos; solicitar exames complementares e de diagnósticos; realizar palestras e trabalhos junto à comunidade; realizar programas voltados à saúde pública; atender consultas em ambulatórios em
unidades sanitárias; efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; encaminhar casos especiais à setores especializados; aplicar métodos de medicina preventiva; organizar,
orientar e avaliar programas de erradicação de endemias e epidemias; emitir parecer sobre
utilização de drogas, inseticidas, pesticidas, etc.; proceder a levantamentos epidemiológicos
sobre zoonoses e intoxicações; orientar e coordenar programas de desinsetização; realizar
inquéritos epidemiológicos e sobre níveis de saúde; colaborar com os serviços de fiscalização e engenharia sanitária; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; fornecer atestados de
sanidade física e mental; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário: período normal de 20 horas semanais.
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços relacionados
com a saúde pública, em domingos e feriados, uso de uniforme e EPI.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Escolaridade: nível superior
Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior.

PADRÃO: 13

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br

37

CARGO: VETERINÁRIO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Prestar assistência veterinária e zootécnica aos produtores rurais do Município.
Descrição Analítica: Prestar assistência técnica aos produtores rurais do Município,
no sentido de assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração zootécnica econômica; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no
Município, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir
criadores sob problemas de técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de
defesa sanitária; prevenção, controle e erradicação de agravos à saúde animal e zoonoses;
tratamento das enfermidades e dos traumatismos que afetam os animais; prestar orientação
tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; realizar
exames; diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinária; fiscalizar,
controlar e atestar o estado de sanidade de produtos e subprodutos de origem animal para o
consumo humano; fazer vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva;
executar funções pertinentes ao sistema de inspeção municipal; operar os equipamentos
disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário de Trabalho: 34 horas semanais
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade: 18 anos
Escolaridade: Superior Completo
Habilitação Funcional: Específica para o exercício legal da profissão

PADRÃO: 13
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CARGO: TÉCNICO DO ACESSUAS
ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: articulação com políticas setoriais; realização de mapa de oportunidades e demandas, no território; estabelecimento de parcerias; realização do diagnóstico
local; promoção da articulação da rede; mobilizacão do público para participação nos cursos
de capacitação; acompanhamento e monitoramento do alcance das metas estabelecidas
para o Programa; atualização do sistema de acompanhamento do Programa.
Descrição Analítica: executar ações de apoio à Coordenação na execução dos eixos de articulação, mobilização, encaminhamento e monitoramento; elaborar sob orientação
da Coordenação demonstrativos e relatórios sobre os levantamentos efetuados no Programa; digitar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a digitação;
elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios relativos ao Programa; auxiliar o Coordenador na realização de estudos relacionados ao Programa, executando levantamento de
dados; recepcionar, acolher e orientar os usuários quanto às ações desenvolvidas pelo Programa; realização de matrícula dos educandos; acompanhar e monitorar a frequência dos
alunos; orientar, encaminhar e inserir no mundo do trabalho; atender chamadas telefônicas;
controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a
execução do serviço; realizar visitas de acompanhamento nas unidades executoras; apoiar
as ações de articulação com os órgãos e entidades governamentais e não governamentais;
realizar estudos para elaboração de mapa de oferta de oportunidades no território; definir
estratégias de mobilização e encaminhamento da população usuária do serviço; prestar
apoio na inclusão de novos beneficiários no Cadastro Único; executar outras tarefas, determinadas pelo superior hierárquico
CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Carga Horária: 34 horas semanais
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: Ensino Médio Completo, noções de informática comprovadas em sistemas operacionais, softwares de redatores de textos, multimídia, internet e digitação, bem
como experiência na área administrativa; preferencialmente Técnico em Contabilidade.
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ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº____________

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo: _________________________________________________________
1.2 Filiação: _______________________________________________________________
1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________
1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________
1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________
2.4 Número do certificado de reservista: _________________________________________
2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________
2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________
2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________________________
3. CARGO:________________________________________________________________
4. ESCOLARIDADE
4.1 ENSINO FUNDAMENTAL
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
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4.2 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
4.3 GRADUAÇÃO
Curso: ____________________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Ano de conclusão: __________________________________________________________
4.4 CONCLUSÃO DE NÍVEIS DE CURSO SUPERIOR
Curso: ____________________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Nível: _________ Carga horária: ____________
Data da conclusão: _______-________-________
4.5 CURSO DE CURSO TÉCNICO/MAGISTÉRIO
Curso: ____________________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Nível: _________ Carga horária: ____________
Data da conclusão: _______-________-________
5. ATESTADO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/CONTRATO DE TRABALHO
Local de trabalho/estágio: ____________________________________________________
Período: __________________________________________________________________
Local de trabalho/estágio: ____________________________________________________
Período: __________________________________________________________________
5. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
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Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
Curso / área: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
Curso / área: _______________________________________________________________
Data de início: ____-____-____ Data da conclusão: ____-____-____ Carga horária:_______
Instituição de Ensino: ________________________________________________________
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Não-Me-Toque (RS), _____ de____________ de 2014.

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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