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ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

1. Cargos de Nível Fundamental Incompleto 

 

CARGO 01 Agente de Serviços Gerais 

 

Síntese das Atividades 

Atividades de natureza repetitiva, envolvendo trabalhos relacionados ao preparo e 

distribuição de alimentos; confecção e lavagem de roupa de uso hospitalar, limpeza 
em geral. 

Atribuições Preparar e distribuir refeições; verificar se os gêneros fornecidos para utilização 

correspondem à quantidade e as especificações prescritas; acondicionar os gêneros 
alimentícios de forma a evitar contaminação e deteriorização; operar com fogões e 
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos; executar 

cardápios, incluindo dietas; lavar louça e utensílios de copa a cozinha; preparar e 
transportar bandejas com alimentação e recolhê-las após a refeição; manter o local 
de trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; obedecer aos horários 

estabelecidos para refeições; executar serviços de rouparia, lavanderia, passaderia; 
limpar e conservar prédios e dependências dos órgãos da administração municipal; 
lavar sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis e equipamentos de escritório; 

zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua guarda; executar 
atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Alfabetizado 

Habilitação Curso sobre higiene, manipulação e acondicionamento de alimentos e equipamentos 
de limpeza. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 44 (quarenta e quatro) vagas, sendo 03 (três) vagas reservadas às pessoas com 

deficiência. 

 
 

CARGO 02 Auxiliar de Manutenção 

 
Síntese das Atividades 

Atividades de natureza repetitivas, relacionadas a serviços, auxiliares de 
manutenção de máquinas, caldeira e veículos em geral.  

Atribuições Lavar e lubrificar viaturas e máquinas; efetuar reparos de pneumáticos; auxiliar em 
todas as suas atividades relacionadas no reparo e manutenção de autos; abastecer 
veículos e máquinas oficiais; zelar pela guarda e manutenção de instrumentos de 

trabalho; efetuar as anotações necessárias, objetivando o controle de consumo de 
combustíveis e lubrificantes; manter o funcionamento da caldeira, limpeza, reparo e 
manutenção da mesma, executar atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Alfabetizado 

Habilitação Conhecimentos relativos aos trabalhos inerentes à categoria 
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Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 03 AGENTE DE PORTARIA  

Síntese das Atividades Atividades de fiscalização e orientação referentes à entrada e saída de pessoas; 
recepção, identificação e encaminhamento de documentos e mensagens para 
atendimento às solicitações e necessidades administrativas da unidade.  

 
Atribuições 

Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada de pessoas nos 
recintos de trabalho, bem como a saída de tais locais, efetuando, quando for o caso, 
identificação; ou registro de ocorrência; coletar e entregar documentos, mensagens, 

encomendas, volumes e outros internamente e externamente; coletar assinaturas em 
documentos diversos de acordo com a necessidade da unidade; abrir e fechar as 
dependências de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e 

guarda; comunicar à autoridade competente, as irregularidades, verificadas; 
inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja segurança implique em maior 
responsabilidade; zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade; 

executar atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes à categoria 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 32 (trinta e duas) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

 

 

CARGO 04 CARPINTEIRO 

Síntese das Atividades Atividades de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de 

madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.  

 
Atribuições 

Construir, encaixar, montar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, tais 
como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições; reparar 

elementos de madeira; substituir total ou parcialmente peças desajustadas ou 
deterioradas ou fixando partes soltas; executar atividades correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes à categoria 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

 

CARGO 05 ELETRICISTA 

Síntese das Atividades Atividade de montagem, ajustamento, instalação, manutenção e reparação na área 
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de eletricidade. 

 
Atribuições 

Montar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, 
tais como: instrumentos, aparelhos eletrodomésticos, aparelhos de controle e 

regulagem de corrente; montar e manter instalações elétricas de prédios, executar 
atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes à categoria.  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

CARGO 06 ENCANADOR 

Síntese das Atividades Atividades de montagem, instalação e conservação de sistemas de tubulações de 
alta ou baixa pressão. 

 
Atribuições 
 

 
 
 

Atribuições 

Abrir valetas no solo e nas paredes para acomodação das tubulações; executar o 
corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos; instalar louças sanitárias, 
condutores, caixa d’água, chuveiros, ferragens e outros componentes das 

instalações; montar e instalar registros e outros acessórios de tubulação; executar 
manutenção e instalações; testar as canalizações para assegurar a vedação e 
funcionamento de todo o sistema; executar o fechamento de furos e rasgos, 

alinhando e aprimorando as tubulações; executar atividades correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes à categoria.  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 07 MOTORISTA 

Síntese das Atividades Atividades de natureza repetitiva, relativas à condução e conservação de veículos 
destinados ao transporte de passageiros, cargas e pacientes.  

 
Atribuições 

Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de pessoas, 
materiais e pacientes com dificuldades de deambulação; manter o veículo lubrificado, 
lavado e abastecido; efetuar consertos de emergência no veículo que dirige e 

submeter o mesmo à revisão periódica; informar ao mecânico quais os defeitos 
apresentados pelo veículo; comunicar à chefia imediata a qual estiver subordinado, 
qualquer anormalidade que porventura o veículo apresente 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Carteira Nacional de Habilitação exigida por Lei 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos e Carteira Nacional de 
Habilitação observada à categoria D. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 
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Vagas 60 (sessenta) vagas, sendo 03 (três) vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 
 

CARGO 08 PEDREIRO 

 
Síntese das Atividades 

Atividades envolvendo trabalhos de alvenaria, concretos e outros materiais, guiando-
se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos 

pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.  

 
Atribuições 

Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas; 
orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do 

trabalho; orientar na composição de mistura, cimento, areia, cal, pedra, dosando as 
quantidades para obter a argamassa desejada; assentar tijolos, ladrilhos  e materiais 
afins; construir alicerce, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar 

estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes; montar e desmontar andaimes para execução de 
obras desejadas; executar atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes a categorias.  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 09 PINTOR 

Síntese das Atividades Atividades de preparo de superfícies e aplicação de tintas ou produtos similares.  

 
Atribuições 

Preparar e pintar superfícies internas e externas de edifícios e outras obras c ivis, 
raspando-as, limpando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias 

camadas de tinta; pintar letras e motivos decorativos, baseando-as nas 
especificações do trabalho e nos desenhos; pintar carrocerias de automóveis, 
caminhões, ônibus e outros veículos automotores, executar atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes a categorias.  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 10 SOLDADOR 

Síntese das Atividades Atividades de soldagem de peças metálicas, utilizando chama de gás combustível, 
calor produzido por arco elétrico ou outra fonte de calor, e materiais diversos, para 
montar, reforçar ou preparar partes ou conjunto mecânicos. 

 
Atribuições 

Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes 
para organizar o roteiro do trabalho; preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as 
e posicionando-as para obter uma soldagem perfeita; selecionar o tipo de material a 

ser empregado, consultando desenho, especificações e outras instruções para 
garantir a segurança de soldagem; soldar as partes utilizando solda fraca, solda 
forte, solda oxigás ou elétrica é comanda de válvula de regulagem da chama de gás 
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ou da corrente elétrica através de vareta ou eletrodo de soldagem; executar 
atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 1º grau incompleto 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes a categorias. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.  

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

2. Cargos de Nível Médio  
 

CARGO 11 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, coordenação e execução das ações vigilância sanitária 
e ambiental, controle das zoonoses e fatores de poluição do ar, água e solo.  

Atribuições Analisar vistorias realizadas; inspecionar e reinspecionar produtos destinados ao uso 

e consumo do público no comércio em geral; fiscalizar mercados, feiras, casas 
comerciais e industriais que lidam com produtos de interesse à saúde pública, 
matadouros e abatedouros; efetuar controle de zoonoses; emitir laudos e pareceres 

sobre assuntos de sua especialidade; fornecer dados estatísticos quanto aos fatores 
de poluição do ar, água, solo e depredação de recursos naturais; fiscalizar a ação 
poluidora de empreendimentos industriais, fabris e congêneres; fiscalizar veículos 

automotores quanto à emissão de poluentes; fiscalizar a produção e comercialização 
de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente; fiscalizar fontes de poluição 
sonora; fiscalizar a qualidade das águas de recreação de uso coletivo; fiscalizar 

empresas prestadoras de serviços de desratização, desinfecção e eliminação de 
outros vetores biológicos; fiscalizar atividades mineradora de classe II; controlar 
focos de roedores; participação nas ações educativas ambientais referentes aos 

roedores e outros vetores biológicos; capturar animais errantes e vadios; exercer 
outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Curso específico em vigilância sanitária e ambiental ou em mecânica diesel  

Documentos Certificado de conclusão do 2º grau e participação em treinamento especializado. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes à lotação e ao cargo de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 22 (vinte e duas) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

 
  

CARGO 12 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

Síntese das Atividades Atividades de execução com grau de complexidade de nível médio, referente à 
administração de recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários, bem 
como as relacionadas à assistência administrativa de outras áreas.  

Atribuições Auxiliar a coordenação na execução das demandas administrativas das áreas; 
redigir, digitar atos administrativos e documentos, tais como: ofícios, memorandos, 
recibos, convites, relatórios, requisições, mapas etc; controlar freqüência de 

servidores, emitir boletim mensal; organizar escala anual de férias; elaborar folha de 
pagamento; controlar material de consumo e permanente e providenciar sua 
reposição; expedir solicitação de pagamentos; receber e prestar conta do suprimento 
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de fundos; repassar contracheques, vales transporte e de alimentação dos 
servidores, elaborar escalas de plantão; preencher fichas de inscrição de usuários; 
manter registro e controle do patrimônio; executar atividades correlatas.  

Ingresso Concurso Público 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes à categoria, conhecimentos em 

informática, Sistema operacional, softwares e aplicativos. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de 
conclusão de curso de Ensino Médio.  

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco  reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 200 (duzentas) vagas, sendo 10 (dez) vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

 

CARGO 13 AUXILIAR TECNICO EM COMPUTAÇÃO 

 

Síntese das Atividades 

Atividades de orientação e execução de grau de complexidade médio, especializada 

na área de informática, referente à digitação, elaboração de planilhas, textos e banco 
de dados, programação de softwares; instalação e gerenciamento de sistemas de 
comunicações de dados ou multiusuários; montagem e manutenção de redes 

oferecer suporte de operacionalização e manutenção aos equipamentos de 
informática para todas as áreas; interagir com as áreas para análise e elaboração da 
automação e informatização das atividades da administração, criando planilhas, 

banco de dados e sistemas de informações gerenciais que possibilitem segurança e 
transparência nas tomadas de decisões; instalar, gerenciar e manter softwares e 
sistemas em geral; montar, gerenciar e manter redes locais e externas; acompanhar, 

orientar e participar de especificações técnicas para licitações e/ou 
alienações..Atividade de coordenação e execução especializada, referentes a 
digitação, verificação e demais operações de conversão de dados de entrada, com 

vistas ao processamento eletrônico. 

Atribuições Orientar, acompanhar e executar as atividades de digitação, elaboração e análise de 
planilhas e banco de dados, controlando e orientando os demais, visando à 

otimização dos trabalhos; efetuar análise qualitativa dos documentos a serem 
digitados; devolver os documentos que não contenham informações suficientes de 
acordo com as especificações do programa de entrada de dados; preparar os 

documentos a serem digitados; manter a sequência e o controle dos documentos; 
verificar as informações encaminhadas para a digitação; digitar informações alfa-
numéricas na forma prescrita; verificar a precisão do material digitado; verificar todo 

o serviço executado antes de liberá-lo; zelar pelos equipamentos, mantendo-os 
limpos e em ordem; tomar providências junto ao órgão competente com relação a 
falha de equipamento e sistema; executar atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Curso de treinamento específico em digitação de computadores. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Certificado de 
conclusão do 2º grau e certificado do Curso de digitação. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga destinada às pessoas com deficiência.  
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CARGO 14 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 
Síntese das Atividades 

Atividades envolvendo orientação e execução de tarefas relativas à contabilidade e 
escrituração de fatos administrativos. 

Atribuições Executar serviços auxiliares de contabilidade; examinar Nota de Empenho, 
verificando a classificação e a existência  de saldo nas dotações orçamentárias; 
verificar processos a pagar; emitir Nota de Pagamento de Despesa orçamentária;  

emitir cheques; efetuar controle dos recursos financeiros; efetuar conciliações 
bancárias; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Curso Técnico em Contabilidade. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Certificado de 

conclusão do curso de Técnico em Contabilidade. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco  reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 15 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Síntese das Atividades 

Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem sob orientação e 
supervisão de enfermeiro. 

Atribuições Prestar cuidados diretos e simples de enfermagens a pacientes em Observação 

auxiliando-os em sua higiene pessoal, em sua movimentação; atender chamada dos 
doentes quando acionados, acompanhar ou transportar pacientes para Raio X, 
Laboratório, Sala de pequena Cirurgia ou outros locais, utilizando cadeiras de rodas 

ou maca; recolher urinas, fezes, escarros, em recipientes adequados, seguindo 
rotina estabelecida para possibilitar a realização dos exames de laboratório 
requisitados; efetuar a chamada do paciente e ou posicionamento adequado do 

mesmo, seguindo instrução recebida para auxiliar o médico na realização do exame; 
executar atividades de apoio, como a lavagem e preparo de material para 
esterilização; preparar cama simples; conferir arranjo de roupa vindo da lavanderia; 

administrar a medicação prescrita, fazer curativos simples e controlar sinais vitais; 
executar tratamentos diversos tais como: lavagens, sondagens, aspirações, 
nebulizações e outros; fazer anotações no prontuário das observações e cuidados 

prestados; atender ao público e cumprir normas em geral, auxiliar as intervenções de 
pequenas  cirurgias; dispor os instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, 
testar pinças anatômicas e hemostáticas e outros instrumentos cirúrgicos eletrônicos; 

conferir o material cirúrgico, lavar secar, lubrificar todo o material cirúrgico:  assistir 
ao Enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de Enfermagem;  na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes ; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  na prevenção e controle 
sistemático da infecção ambulatorial;  na prevenção e controle sistemático de danos 

físicos que possam ser causados a pacientes durante a assis tência de saúde;  
executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 
Enfermeiro; integrar a equipe de saúde; Atividades auxiliares, de nível técnico, sendo 

habilitado para o atendimento Hospitalar e Pré-Hospitalar Móvel, integrando sua 
equipe.Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a 
realizar procedimentos a ele delegado, sob supervisão do profissional 

Enfermeiro,dentro do âmbito de sua qualificação profissional. Quando 
desenvolvendo atividades no serviço de atendimento móvel pré - hospitalar, sendo 
portador de habilitação de acordo com a legislação em vigor - CNH para condução 

de moto, e recebendo habilitação para atendimento pré - hospitalar, poderá compor 
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a equipe das motolâncias; executar atividades correlatas.         

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo e Curso de Técnico em Enfermagem realizado em instituição de 

ensino reconhecida pelo COREN. 

Habilitação Conhecimento específico na área. 

Documentos  Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Certificado de 

conclusão do ensino médio e Certificado de Curso de Técnico em Enfermagem 
realizado em instituição de ensino reconhecida pelo COREN e registro profissional 
emitido pelo órgão de classe  

Ingresso Concurso público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco  reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 350 (trezentos e cinquenta) vagas, sendo 18 (dezoito) vagas reservadas às pessoas 
com deficiência. 

 

CARGO 16 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

Síntese das Atividades Executar, sob supervisão do cirurgião dentista, determinadas ações dentisteria, 

atividades relacionadas a higiene e prevenção de doenças bucais, bem como 
supervisionar, sob delegação, o trabalho das atendentes. 

Atribuições Participar dos programas educativos, orientando a comunidade sob a higiene bucal; 

fazer a tomada e revelação de radiografia intra-orais; realizar testes de vitalidade 
pulpar; executar a aplicação de substâncias para prevenção de cárie dental; realizar 
a remoção de indutos, placas e cálculos supra-gengivais; inserir e condensar 

substâncias restauradoras; proceder à limpeza e antissepsia do campo operatório 
antes e após os atos cirúrgicos; preencher e anotar fichas clínicas, colaborar nos 
levantamentos e estudos epidemiológicos; supervisionar, sob delegação, o trabalho 

das atendentes; executar outras atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Curso de Técnico em Higiene Dental devidamente reconhecido pelo Conselho 
Regional de Odontologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Certificado de 

conclusão do ensino médio e registro profissional no Conselho Regional de 
Odontologia. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco  reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 22 (vinte e duas) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

 

 

CARGO 17 TÉCNICO EM ÓTICA OFTÁLMICA 

Síntese das Atividades Atividades envolvendo a execução de receitas ópticas, através da confecção de 

próteses visuais e conferência das mesmas.  

Atribuições Leitura de lentes, confecção de óculos através de cortes de lentes, encaixe em 
armações, manuseio de máquina facetadora, manutenção da máquina, conferência 

do DP (distância pupilar). 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Curso de Técnica em Ótica Oftálmica 

Documentos  Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Certificado de 
conclusão do ensino médio e Certificado de conclusão do curso de Técnico em Ótica 
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Oftálmica. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração  R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco  reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 

CARGO 18 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Síntese das Atividades Atividades envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob supervisão, de 

equipamentos de radioterapia e de radiodiagnostico, empregados na medicina e na 
odontologia.    

Atribuições Aplicar, sob supervisão médica imediata, tratamento com aparelhagem de R-X e 

Raios Gama, observando rigorosamente a prescrição médica e as normas técnicas 
próprias; observar as normas de segurança dos pacientes e do pessoal em exercício 
no setor; observar e registrar, para ciência do radioterapêutico, todas as reações não 

usuais do paciente durante o tratamento; participar nos processos de localização de 
tumores; preparar os pacientes a serem submetidos a exames radiográficos; operar 
aparelhos de R-X; preparar radiografias e abreugrafias; revelar filmes e chapas 

radiográficas; manipular substância de revelação e fixação de filmes e chapas 
radiográficas; zelar pelo equipamento; executar atividades correlatas.        

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima 2º grau completo 

Habilitação Curso Técnico em Radiologia 

Documentos comprobatórios Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Certificado de 

conclusão do ensino médio e Certificado do curso em Técnico em Radiologia e 
registro no Conselho de Classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 995,20 (Novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

 
3. Cargos de Nível Superior  

 

CARGO 19 ADMINISTRADOR 

Síntese das Atividades Atividade de planejamento, organização, controle, coordenação e execução 

especializada, em grau de maior complexidade, referente a estudos, pesquisas, 
análise e projetos inerentes ao campo de administração de pessoal, material, 
patrimônio, serviços gerais, orçamento, organização e métodos, comunicação e 

auditoria. 

Atribuições Supervisionar e executar atividades relacionadas à pesquisa, estudos e análises, 
interpretação, planejamento, coordenação, implantação e controle dos trabalhos de 

administração em geral; estudar a estrutura organizacional da administração, 
propondo às correções que se fizerem necessárias; promover estudos com vistas à 
racionalização de rotinas e impressos; desenvolver estudos no campo de avaliação 

de desempenho; levantar as necessidades de pessoal; estudar as relações humanas 
no trabalho; elaborar fluxogramas; organogramas e demais gráficos de informações 
do sistema; realizar estudos e pesquisas para definição das atribuições de cargos, 

funções e empregos, a fim de possibilitar sua classificação e retribuição; estudar e 
desenvolver novos sistemas de ascensão e avaliação de cargos; propor normas 
referentes a recrutamento, seleção, treinamento, movimentação e demais aspectos 

da administração de pessoal; orientar e coordenar trabalhos de pesquisa no campo 
da administração pública, elaborar relatórios referentes às pesquisas efetuadas; 
propor normas destinadas à padronização, simplificação, aquisição, recebimento, 

controle, guarda, distribuição e alienação de bens materiais; elaborar relatórios e 
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dados estatísticos de suas atividades; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade Nível Superior Completo  

Habilitação Curso de Bacharel em Administração 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos, Diploma de Bacharel 
em Administração devidamente registrado e inscrito no órgão de classe. 

Ingresso Concurso público  

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

 

 

CARGO 20 ARQUITETO 

Síntese das Atividades Atividades de supervisão, planejamento, coordenação, estudos e execução 

especializada, em grau de maior complexidade, de projetos urbanos e obras de 
interesse da Prefeitura, bem como exame a elaboração de normas para conservação 
dos próprios artísticos da comunidade. 

Atribuições Elaborar projetos urbanísticos e obras de caráter artístico; acompanhar e fiscalizar a 
execução de projetos de decoração arquitetônica; elaborar projetos de escolas, de 
hospitais, edifícios e logradouros públicos; elaborar especificações técnicas e 

normas para obras arquitetônicas; realizar estudos e pesquisas para o 
estabelecimento de normas e padrões mínimos de construções específicas; realizar 
cálculos e orçamentos de projetos de construções em geral; planejar e orientar a 

construção de reparos de monumentos públicos; projetar, dirigir e fiscalizar serviços 
de urbanismo, construção e obras de arquitetura paisagística; realizar perícias; emitir 
pareceres sobre temas da área de arquitetura; executar atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Arquitetura. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Arquitetura e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso público  

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 21 ASSISTENTE SOCIAL 

Síntese das Atividades  Atividades de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de 
programas sociais em seus aspectos econômicos, políticos e sanitários.                                                                                                                        

Atribuições Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de políticas sociais; planejar e 
elaborar programas de trabalho nos campos de econômico, político e sanitário; 
promover estudos e pesquisa na sua área de atuação; controlar e avaliar os 

resultados e/ou implantação de programas sociais; elaborar estudos, projetos e 
investigações sobre as causas de desajustamentos sociais; participar de pesquisas 
médico-sociais e interpretar a situação social do cliente e família; participar de 

equipes interdisciplinares nos trabalhos de reabilitação profissional; planejar e 
coordenar inquéritos sobre a situação social de escolares e sua família; orientar e 
proceder seleção socioeconômica para concessão de bolsas de estudo e outros 

auxílios no Município; fazer levantamento sócio-econômico com vistas ao 
planejamento habitacional das comunidades; elaborar, coordenar, controlar, 
administrar e avaliar programas nas áreas de serviço social de cada grupo e 
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comunidade; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área profissional; 
participar de programas de treinamentos; participar de programas de Educação 
Sanitária e de Saúde Pública. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade Ensino Superior Completo 

Habilitação Curso de Serviço Social 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de Assistente 
Social devidamente registrado e inscrito no órgão de classe. 

Ingresso Concurso público  

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 73 (setenta e três) vagas, sendo 04 (quatro) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

 

 

CARGO 22 CONTADOR 

Síntese das Atividades Atividade de supervisão, coordenação e execução especializada, em grau de maior 

complexidade, relativa à administração financeira e patrimonial, contabilidade e 
auditoria, compreendendo análise, registro e perícia contábil de demonstrativos 
contábeis. 

Atribuições Executar funções contábeis complexas; informar decisões em matéria de 
contabilidade; elaborar planos de contas; propor normas de administração contábil; 
orientar a escrituração de livros contábeis; fazer levantamento e organizar balanços 

e balancetes orçamentários, patrimoniais e financeiros; revisar e interpretar 
balanços; fazer perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos 
responsáveis por bens ou valores do IPAMB; assinar balanços e balancetes; 

preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial; estudar, 
sob o aspecto contábil, a situação do IPAMB; proceder à auditagem, quando 
devidamente credenciado; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Bacharel em Contabilidade. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Bacharel em Contabilidade e inscrição no conselho de classe.  

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 
 

CARGO 23 ECONOMISTA 

Síntese das Atividades Atividades de Planejamento, supervisão, coordenação e execução especializada, em 
grau de maior complexidade, na elaboração de projetos relativos à pesquisa e 

análise econômica previdenciária e de Assistência, finanças, abastecimento, 
estruturas patrimoniais e investimentos nacionais e estrangeiros, no âmbito Municipal 
ou a ele relacionado. 

Atribuições Estudar e pesquisar questões econômicas de interesses do Município; realizar 
estudos e pesquisas necessárias ao fomento de cooperativas; estudar sobre 
mercado, condições de produção, recursos naturais, fontes de energia e comércio; 

realizar estudos sobre matéria prima, mão-de-obra, salários e força motriz para 
determinação do custo da produção; estudar sobre o escoamento da produção, 
abastecimento, preços, vias de comunicação e meios de transporte coletivo em 
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geral; pesquisar para racionalizar a produção agrícola ou industrial; preparar material 
destinado à divulgação da nova prática de racionalização de produção; pesquisar, 
analisar e interpretar dados destinados a fundamentar o planejamento de setores da 

economia municipal; orientar e coordenar grupos incumbidos de pesquisas 
econômicas em geral; dar assistência técnica à direção de órgãos responsáveis por 
setores importantes da economia municipal; elaborar projetos específicos de sua 

área; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Bacharel em Ciências Econômicas. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Bacharel em Ciências Econômicas devidamente registrado e inscrito no 

conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 24 ESTATÍSTICO 

Síntese das Atividades Atividades de supervisão, coordenação e orientação técnica; planejamento, 
utilizando técnicas e métodos, tais como: amostragem, processos e testes 
estatísticos, análise de séries temporais, análise de variância, controle estatístico de 

produção e qualidade, demografia, bioestatística, cálculo de coeficientes estatísticos, 
ajustamento de dados, censos e outros. 

Atribuições Planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos na área da 

Assistência e Previdência; analisar relatórios de pesquisas diversas; participar de 
equipes interdisciplinares na elaboração e execução de projetos sociais e políticas 
de planejamento da Assistência e Previdência do IPAMB; elaborar e analisar 

indicadores sociais a nível local para subsidiar ações de Previdência e Assistência;  
emitir pareceres no campo das estatísticas sociais; realizar estudos e pesquisas no 
âmbito da quantificação e qualificação das questões sociais visando à minimização 

das problemáticas dos usuários do IPAMB; executar atividades correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Bacharel em Estatística 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Bacharel em Estatística e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

 

CARGO 25 ENFERMEIRO 

Síntese das Atividades Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de 

programa de saúde. 

Atribuições Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de política de Assistência a 
Saúde; planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de 

assistência a saúde; participar de estudo e pesquisas na área de assistência a 
saúde; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar consulta de 
enfermagem; orientar paciente, familiar e usuário, quanto a prevenção de doenças, 



 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE - SESMA 13 / 30 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

 

promoção e recuperação da saúde; promover curso de atualização a equipe de 
enfermagem; orientar, coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem, executar 
atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Enfermeiro 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Enfermagem e inscrição no Conselho de Classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 150 (cento e cinquenta) vagas, sendo 08 (oito) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

 

 

CARGO 26 ENGENHEIRO CIVIL 

Síntese das Atividades Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada, em grau de maior 

complexidade, de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. 

Atribuições Supervisionar, planejar, coordenar e executar, em grau de maior complexidade, 
trabalhos topográficos; elaborar projetos de edificação de logradouros, prédios 

públicos e moradias para a população de baixa renda; fiscalizar o cumprimento do 
Código de Posturas Municipais, em obras e construções na área municipal; elaborar 
estudos objetivando o fornecimento de subsídios ao planejamento urbanos; efetuar 

medições e cálculos para apoio ao levantamento aerofotogramétrico; supervisionar 
medição e cálculo de nivelamento; elaborar relatórios e pareceres pertinentes a sua 
área de atuação; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Engenharia Civil 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Engenharia Civil e inscrição no Conselho de Classe.  

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 
 

CARGO 27 ENGENHEIRO SANITARISTA 

Síntese das Atividades Atividades relativas a planejamento, supervisão, coordenação e execução 
especializada, em grau de maior complexidade, no campo da Engenharia Sanitária.  

Atribuições Elaborar e analisar projetos, cálculos e orçamentos atinentes à sua área; fiscalizar e 
executar serviços, referentes a captação, reservação, tratamento e distribuição de 
água; acompanhar a construção e o tratamento de esgotos sanitários, pluviais e 

resíduos líquidos produzidos pelas indústrias; promover o controle da poluição de 
águas naturais; da poluição atmosférica e do equilíbrio ecológico; elaborar projetos 
de instalações prediais de água, esgoto, lixo e sua destinação final, drenagem e 

limpeza pública; efetuar vistoria, perícia, avaliação e arbritramento na sua área; 
implantar e controlar medidas de combate de artrópodes, roedores e outros agentes 
de transmissão de doenças; orientar e fazer observar os princípios de higiene na 

produção e distribuição de alimentos ao consumidor; executar atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 
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Habilitação Curso de Engenharia Sanitária  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso de 
Engenharia Sanitária e inscrição no Conselho de Classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

 

CARGO 28 FARMACÊUTICO 

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução especializada, em 

grau de maior complexidade, de estudos e tarefas relativas a métodos e técnicas de 
produção, controle sobre drogas e medicamentos. 

Atribuições Responsabilidade técnica por farmácia de hospitais, ambulatórios e dispensários; 

realizar estudos e pesquisas microbiológicas e imunológicas, químicas, físico-
químicas e físicas, relativas a quaisquer substâncias ou produtos que interesse à 
saúde pública; examinar e controlar composição e atividade de qualquer produto de 

uso parenteral, vacinas, anatoxinas, antitoxinas, antibióticos, fermentos, alimentos, 
saneantes, produtos de uso cirúrgico, plástico e quaisquer outros de interesse da 
saúde pública, supervisionar a organização e controle de produtos farmacêuticos, 

químicos e biológicos; participar dos exames e controle de qualidade de drogas e 
medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e outros, que 
interessem à saúde humana; orientar e supervisionar a manipulação farmacêutica e 

o aviamento de receitas médicas; promover o controle de receitas, realizando 
periodicamente o balanço de entorpecentes e os barbitúricos; executar atribuições 
correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Farmácia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Farmacêutico e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 40 (quarenta) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 29 FISIOTERAPEUTA 

Síntese das Atividades Atividades de natureza qualificada, concernentes à melhoria do estado geral dos 
pacientes através de técnicas que facilitam suas condições cardiovasculares e 

respiratórias, motoras e músculo-esqueléticas. 

Atribuições Prevenir complicações cardiorespiratórias em todos os pacientes do hospital; 
prevenir contraturas, deformidades e complicações urinárias nos pacientes 

queimados e neurológicos; prevenir o aparecimento de escaras de decúbitos e 
outras complicações nos pacientes que permanecem por tempo prolongado nos 
leitos; promover e executar técnicas de mudanças de decúbitos, cinesioterapia 

respiratória com e sem incentivadores, facilitação neuromuscular proprioceptiva; 
estimular a deambulação precoce, objetivando a melhoria do estado geral dos 
pacientes, diminuindo o tempo médio de internação; promover palestras, seminários 

etc, para que haja uma inter-relação mais eficaz entre diversos membros da equipe 
multiprofissional do hospital. 

Requisitos para Provimento: 
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Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior em fisioterapia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 

Superior em Fisioterapia e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

 

CARGO 30 FONOAUDIÓLOGO 

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução especializada, em 

grau de maior complexidade, referente a  planejamento, à direção, à coordenação e 
à execução relativas à comunicação oral e escrita, voz e audição.  

Atribuições Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral nos usuários do 

PABSS, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, 
auditivo, de dicção, empostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento 
e/ou reabilitação da fala; promover atividades individuais e em grupos de prevenção 

dos problemas relacionados ao uso inadequado da voz; colaborar em assuntos 
fonoaudiológicos ligados a outras ciências; emitir parecer fonoaudiológicos; 
integrando a equipe multidisciplinar da Secretaria 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Fonoaudiologia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Fonoaudiologia, em instituição oficialmente reconhecida pelo MEC e 
inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

 

 

CARGO 31 MÉDICO 

Síntese das Atividades Atividades relativas ao planejamento, direção, supervisão, coordenação, 

assessoramento e execução de programas de saúde. 

Atribuições Planejar, supervisionar e executar trabalhos médicos cirúrgicos; participar de estudos 
e pesquisas na sua área de atuação; orientar paciente, familiar quanto a prevenção 

de doenças promoção e recuperação da saúde; prescrever regimes dietéticos, 
realizar atividades periciais; emitir laudos e pareceres sobre matéria de sua 
especialidade; fornecer dados estatísticos de suas atividades, aplicar a medicina do 

trabalho visando inspeção e manutenção de servidores municipais e de candidatos 
para ao ingresso no serviço público  municipal; executar atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 

Superior de Medicina, inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas As vagas estão distribuídas nas especialidades a seguir: 
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Médico Clínico 

Síntese das Atividades Prestar atendimento médico a todas as afecções. Executar exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de tratamento 

ambulatorial, realizar encaminhamentos para tratamentos especializados.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas.. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de graduação em Medicina Residência em Clínica Médica. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de conclusão 
de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
credenciada pelo MEC, Residência em Clínica Médica e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 177 (cento e setenta e sete) vagas, sendo 09 (nove) vagas reservadas às pessoas 

com deficiência. 

Médico com Especialidade em Anestesiologia  

Síntese das Atividades Atividades relativas ao alívio da dor e outras sensações ao paciente que necessita 

realizar procedimentos médicos, como cirurgias ou exames diagnósticos, identificando 
e tratando eventuais alterações das funções vitais.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Anestesiologia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Medicina, Residência Médica em Anestesiologia e registro no conselho 

de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Auditoria  

Síntese das Atividades Atividades relativas à realização de auditoria sistemática no âmbito da Secretaria 
Municipal da Saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema 

Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – SUS.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Auditoria 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
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Superior de Medicina, Especialização em Auditoria e registro no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Broncoscopia  

Síntese das Atividades Realizar exames e definir diagnósticos por imagens ou tratamentos terapêuticos, 
através da utilização de broncoscópio rígido ou flexível.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e t reinamentos; 

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Broncoscopia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 

Superior de Medicina, Especialização em Broncoscopia e  registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Cardiologia Pediátrica  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar crianças com agravos congênitos ou adquiridos relativos à 

função cardiovascular.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Cardiologia Pediátrica. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Medicina, Residência Médica em Cardiologia Pediátrica e registro no 
conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00  (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Cardiologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar agravos congênitos ou adquiridos relativos à função 
cardiovascular. . 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 
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Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Cardiologia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Cardiologia e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Cirurgia Buco Maxilo Facial  

Síntese das Atividades Diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, 

lesões e anomalias congênitas e ou adquiridas no aparelho mastigatório e anexo, e 
estruturas crânios-faciais associadas.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Buco Maxilo Facial 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Medicina, Residência Médica em Buco Maxilo Facial e registro no 

conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Cirurgia de Cabeça e Pescoço  

Síntese das Atividades Prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das patologias neoplásicas 
malignas e benignas, e das afecções congênitas e de algumas condições 

inflamatórias que acometem a região do víscero-crânio ou face e da área cervical ou 
pescoço.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Medicina, Residência Médica em Cardiologia e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Cirurgia Pediátrica  

Síntese das Atividades Realizar intervenção cirúrgica em crianças utilizando recursos técnicos e materiais 
apropriados para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir 

sequelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo.  
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Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Cirurgia Pediátrica.  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 

graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Cirurgia Pediátrica e registro no 
conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Cirurgia Vascular 

Síntese das Atividades Realizar procedimento cirúrgico de doenças das artérias, veias e vasos linfáticos, 
utilizando-se de recursos materiais e técnicos apropriados.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. 
Diploma de curso de graduação de ensino superior em Medicina expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Cirurgia Vascular 
e registro no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Cirurgia Geral  

Síntese das Atividades Realizar intervenção cirúrgica utilizando recursos técnicos e materiais apropriados 

para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou 
lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Cirurgia Geral.  

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.  Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Cirurgia Geral e registro no conselho 
de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  
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Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 30 (trinta) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Cirurgia Torácica  

Síntese das Atividades Realizar intervenção cirúrgica utilizando recursos técnicos e materiais apropriados 
para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou 

lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico relacionado ao tórax. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Cirurgia Torácica. 

Documentos 
 
 

Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Cirurgia Torácica e registro no 

conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Dermatologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar as afecções da pele e anexos. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Dermatologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Dermatologia e registro no conselho 
de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Endoscopia  

Síntese das Atividades Realizar exames e definir diagnósticos por imagens utilizando-se de um endoscópio. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos;  

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Endoscopia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
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graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Endoscopia e registro no conselho de 
classe 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Ginecologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar com procedimentos clínicos e cirúrgicos, os agravos que 
acometem o aparelho genital feminino, acompanhar a mulher no ciclo gestacional, 
assistir o parto, e monitorar o puerpério. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Ginecologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de conclusão 

de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
credenciada pelo MEC, Residência Médica em Ginecologia, e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 80 (oitenta) vagas, sendo 04 (quatro) vagas reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Geriatria  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar as doenças dos idosos. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Geriatria. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Geriatria e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo (01) uma vaga reservada às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Hematologia  

Síntese das Atividades Identificar e tratar tudo o que está relacionado ao sangue, seus componentes e 
funções.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 



 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE - SESMA 22 / 30 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Hematologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, residência Médica em Hematologia e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Infectologia  

Síntese das Atividades Tratar das doenças causadas por diversos patógenos como príons, vírus, bactérias, 

protozoários, fungos e animais.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Infectologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, residência Médica em Infectologia e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Medicina Intensiva  

Síntese das Atividades Prestar suporte avançado de vida a pacientes com desarranjo agudo de alguma 
função vital.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Intensiva. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 

graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Intensiva e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 53 (cinquenta e três) vagas, sendo 03 (três) vagas reservada às pessoas com 
deficiência. 
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Médico com Especialidade em Nefrologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar os agravos relacionados ao sistema renal. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 

promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos;  
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Nefrologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Nefrologia e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência  

Médico com Especialidade em Neurocirurgia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar distúrbios e agravos do sistema nervoso central e periférico.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 
e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 

cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Neurologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 

graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, residência Médica em Neurologia e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Neurologia Clínica  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar distúrbios e agravos do sistema nervoso central e periférico.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Neurologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Neurologia e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  
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Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.   

Médico com Especialidade em Neurologia Pediátrica  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar distúrbios e agravos do sistema nervoso central e periférico em 
crianças. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 

reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Neurologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 

graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Neurologia e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Oftalmologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar os agravos da visão. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 

saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 
reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Oftalmologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Oftalmologia e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Otorrinolaringologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar das afecções de ouvidos, nariz, seios da face e garganta, através 
de procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 

reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Otorrinolaringologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
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graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Otorrinolaringologia e registro no 
conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Pediatria  

Síntese das Atividades Realizar exame geral na criança, identificar estruturas alteradas ou desordens 
funcionais e realizar tratamento dos agravos; realizar educação sanitária e orientar as 
medidas de proteção à saúde. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 

reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Pediatria. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 

graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Pediatria e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 135 (cento e trinta e cinco) vagas, sendo 07 (sete) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

Médico com Especialidade em Psiquiatria  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 

implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 
reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 

exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Psiquiatria. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Psiquiatria e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Traumatologia  

Síntese das Atividades Cuidar das doenças e deformidades dos ossos, músculos, ligamentos, articulações, 

enfim, elementos relacionados ao aparelho locomotor.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 

saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 
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reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Traumatologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 

graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Traumatologia e registro no conselho 
de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 70 (setenta) vagas, sendo 04 (quatro) vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Reumatologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar doenças reumáticas. 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 

saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 
reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Reumatologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Reumatologia e registro no conselho 

de classe 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 04 (quatro) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Radiologia  

Síntese das Atividades Realizar exames e definir diagnóstico por imagem.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 

implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;  participar de 
reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 

exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Radiologia. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Radiologia e registro no conselho de 
classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Medicina do Trabalho 
Síntese das Atividades Diagnosticar e prevenir agravos relativos às doenças ocupacionais. 
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Atribuições Elaborar os atestados de saúde ocupacional para os servidores da prefeitura de 
Belém, nas situações de admissão, periódicos, mudanças de função e/ou atividade 
demissional, elaborar atestados de saúde ocupacional, elaborar relatórios de 

avaliação dos atestados de saúde apresentados, participar da elaboração de 
relatórios analíticos periódicos, de incidência e prevalência de patologias em geral e 
doenças ocupacionais em particular, assim como, os acidentes de trabalho, com a 

finalidade de implantar e implementar ações e programas de prevenção para 
aperfeiçoar o ambiente de trabalho e melhorar a qualidade de vida do servidor publico 
municipal, colaborar com a equipe na análise e adequação periódica de acordo com 

as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, estar sempre atualizado 
com a legislação trabalhista e ambiental vigentes no pais e executar outras atividades 
que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores de acordo com a sua 

área de atuação. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina com Especialização em Medicina do Trabalho. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Medicina do Trabalho e registro no 
conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).   

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 Médico com Especialidade em Ultrassonografia   

Síntese das Atividades Realizar exames e definir diagnóstico em ultrassonografia 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 
implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 

reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 
exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina, Residência Médica em Radiologia ou Especialização 
Ultrassonografia Geral. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência em Radiologia com curso de Ultrassonografia 

Geral, reconhecido pelo MEC e registro no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência.  

Médico com Especialidade em Urologia  

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar agravos relativos às vias urinárias. . 

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; 

implementar ações de promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de 
reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; 

exercer outras atividades correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica em Urologia. 
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Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica em Urologia e registro no conselho de 

classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

Médico com Especialidade em Vascular 

Síntese das Atividades Diagnosticar e tratar de todas as categorias de doenças que envolvem os sistemas 
nervoso central, periférico e autônomo, incluindo os seus revestimentos, vasos 

sanguíneos, e todos os tecidos efetores, como os músculos.  

Atribuições Realizar consultas e atendimento médico, tratar pacientes; implementar ações de 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos 

e difundir conhecimentos da área médica; participar de reuniões e treinamentos; 
cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde/SESMA; exercer outras atividades correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso de Medicina Residência Médica Vascular. 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de curso de 
graduação de ensino superior em Medicina expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, Residência Médica Vascular e registro no conselho de classe.  

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservadas às pessoas com deficiência.  

 

CARGO 32 MÉDICO VETERINÁRIO 

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância 
sanitária e controle das zooneses no Município de Belém. 

Atribuições Analisar vistorias realizadas; inspecionar e reinspecionar produtos destinados a uso 
e consumo do público no comércio em geral; fiscalizar mercados, feiras, casas 
comerciais e industriais que lidam com produtos de interesse à saúde pública, 

matadouros e abatedouros; efetuar o controle de focos de zooneses; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecer dados estatísticos; 
executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior em Medicina  Veterinária 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma de Médico 
Veterinário devidamente registrado e inscrito no órgão de classe.  

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 05 (cinco), sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

 
 

CARGO 33 NUTRICIONISTA 

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução especializada, em 
grau de maior complexidade, referente à educação alimentar, nutricional e dietética, 
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para indivíduos ou coletividade. 

Atribuições Organizar, orientar e supervisionar serviços de nutrição e dietética ao usuário do 
IPAMB; promover treinamentos para auxiliares; participar da avaliação de programas 

de nutrição em saúde publica; orientar sobre higiene da alimentação; participar, em 
sua área especifica, da elaboração de programas de assistência aos usuários do 
IPAMB; propor adoção de normas, padrões e métodos de educação materno-infantil; 

elaborar cardápios normais e dietoterápicos; orientar usuários e seus familiares no 
tocante a dietas; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior em Nutrição 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 

Superior em Nutrição e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 32 (trinta e duas) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com 

deficiência. 

 

CARGO 34 ODONTÓLOGO 

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução especializada, em 
grau de maior complexidade, relacionados à assistência buco-dentária. 

Atribuições Executar assistência buco-maxilo-facial e odontológica profilática em 

estabelecimento de ensino ou unidades de saúde do Município; diagnosticar casos 
individuais, determinando o respectivo tratamento; executar trabalhos de prótese em 
geral; compor dentaduras, com inclusão de dentes artificiais; ajustar e fixar 

dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de pontes; tratar de situações patológicas 
da boca e da face; cumprir exames solicitados pelo órgão de biometria; aplicar 
medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral das populações carentes de 

recursos e avaliar seus resultados; promover educação para saúde através de aulas, 
palestras, impressos, escritos e outros instrumentos; executar atribuições correlatas. 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Odontologia 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 

Superior de Odontologia e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 33 (trinta e três) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com 

deficiência. 

 

CARG0 35 PSICÓLOGO 

Síntese das Atividades Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução de atividades 

relativas ao estudo do comportamento humano e da dinâmica da personalidade, com 
vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual.  
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Atribuições  Elaborar e analisar projetos relacionados com a especialidade; controlar e avaliar os 
resultados de programas no campo da psicologia; promover, orientar e coordenar 
estudos e pesquisas na área do comportamento humano, necessários ao 

planejamento e desenvolvimento municipal; aplicar testes individuais e coletivos, com 
vistas à orientação psicopedagógica, bem como à seleção profissional e ajustamento 
ao trabalho; estabelecer medidas destinadas a orientar o desenvolvimento 

comportamental do servidor; coordenar, executar e avaliar trabalhos que visem à 
integração, desenvolvimento e adaptação do homem ao trabalho e à organização; 
colaborar em trabalhos que visem a elaboração de diagnósticos psico-sócio-

econômicos, acompanhar a implantação de programas; colaborar com médicos, 
assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados; emitir pareceres 
sobre assuntos de sua competência; apresentar relatórios periódicos; coordenar e 

orientar estudos, projetos e investigações sobre as causas de desajustamento 
psicológico; orientar, coordenar e acompanhar trabalhos de reabilitação profissional, 
juntamente com outros profissionais; executar atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade Ensino Superior Completo 

Habilitação Curso de Psicologia 

Documentos Diploma de Psicólogo devidamente registrado e inscrito no órgão de classe.  

Ingresso Concurso público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 
PMB + Vale Transporte. 

Vagas 22 (vinte e duas) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

 

CARGO 36 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Síntese das Atividades Realizar práticas e intervenção de terapia ocupacional, através de compreensão das 
dimensões psicológicas e sociais. 

Atribuições Realizar atendimento individual e grupal, realizar atividades lúdicas, musicais, 
artesanais, práticas artesanais, objetivando contribuir no processo terapêutico; atuar, 
em conjunto com equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos e de reabilitação; 

elaborar relatórios periódicos, executar atribuições correlatas.  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade mínima Nível Superior Completo 

Habilitação Curso Superior de Bacharel em Terapia Ocupacional 

Documentos Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Diploma do Curso 
Superior de Bacharel em Terapia Ocupacional e inscrição no conselho de classe. 

Ingresso Concurso Público 

Remuneração R$ 1.244,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais).  

Benefícios Gratificações inerentes ao cargo e à lotação de acordo com legislação vigente na 

PMB + Vale Transporte. 

Vagas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência. 

 

 


