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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO 301 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE* 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Residir na Área de Atuação  

Atribuições:  Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, 
informações de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e 

outras informações adicionais;  Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e 
desenvolvimento do trabalho, a localização das residências das áreas de risco para a comunidade, 

assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade;  Identificar todo lugar ou setor, no 
território da comunidade, onde existam micros áreas de risco: locais que apresentam algum tipo de 
perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, 

isolamento da comunidade;  Realizar visita domiciliar às famílias de sua micro área no mínimo uma 

vez por mês;  Promover reuniões e encontros com diferentes grupos, como gestantes, mães, pais, 

adolescentes, idosos, com grupos em situação de risco;  Incentivar a participação das famílias na 
discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de ações e na definição de 

prioridades;  Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas 

a rede de ensino público;  Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva 
na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 

CARGO 302 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – GRINCOLANDIA* 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Residir na Área de Atuação  

Atribuições:  Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, 
informações de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e 

outras informações adicionais;  Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e 
desenvolvimento do trabalho, a localização das residências das áreas de risco para a comunidade, 

assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade;  Identificar todo lugar ou setor, no 
território da comunidade, onde existam micros áreas de risco: locais que apresentam algum tipo de 
perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, 

isolamento da comunidade;  Realizar visita domiciliar às famílias de sua micro área no mínimo uma 

vez por mês;  Promover reuniões e encontros com diferentes grupos, como gestantes, mães, pais, 

adolescentes, idosos, com grupos em situação de risco;  Incentivar a participação das famílias na 
discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de ações e na definição de 

prioridades;  Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas 

a rede de ensino público;  Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva 
na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 

CARGO 303 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PINHALZINHO* 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Residir na Área de Atuação  

Atribuições:  Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, 
informações de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e 

outras informações adicionais;  Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e 
desenvolvimento do trabalho, a localização das residências das áreas de risco para a comunidade, 



assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade;  Identificar todo lugar ou setor, no 
território da comunidade, onde existam micros áreas de risco: locais que apresentam algum tipo de 
perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, 

isolamento da comunidade;  Realizar visita domiciliar às famílias de sua micro área no mínimo uma 

vez por mês;  Promover reuniões e encontros com diferentes grupos, como gestantes, mães, pais, 

adolescentes, idosos, com grupos em situação de risco;  Incentivar a participação das famílias na 
discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de ações e na definição de 

prioridades;  Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas 

a rede de ensino público;  Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva 
na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 

CARGO 304 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RINCÃO DO BICHO* 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Residir na Área de Atuação  

Atribuições:  Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, 
informações de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e 

outras informações adicionais;  Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e 
desenvolvimento do trabalho, a localização das residências das áreas de risco para a comunidade, 

assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade;  Identificar todo lugar ou setor, no 
território da comunidade, onde existam micros áreas de risco: locais que apresentam algum tipo de 
perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, 

isolamento da comunidade;  Realizar visita domiciliar às famílias de sua micro área no mínimo uma 

vez por mês;  Promover reuniões e encontros com diferentes grupos, como gestantes, mães, pais, 

adolescentes, idosos, com grupos em situação de risco;  Incentivar a participação das famílias na 
discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de ações e na definição de 

prioridades;  Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas 

a rede de ensino público;  Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva 
na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 

CARGO 305 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SÃO PEDRO* 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Residir na Área de Atuação  

Atribuições:  Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, 
informações de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e 

outras informações adicionais;  Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e 
desenvolvimento do trabalho, a localização das residências das áreas de risco para a comunidade, 

assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade;  Identificar todo lugar ou setor, no 
território da comunidade, onde existam micros áreas de risco: locais que apresentam algum tipo de 
perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, 

isolamento da comunidade;  Realizar visita domiciliar às famílias de sua micro área no mínimo uma 

vez por mês;  Promover reuniões e encontros com diferentes grupos, como gestantes, mães, pais, 

adolescentes, idosos, com grupos em situação de risco;  Incentivar a participação das famílias na 
discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de ações e na definição de 

prioridades;  Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas 

a rede de ensino público;  Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva 
na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 

CARGO 306 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE WAGNER* 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Residir na Área de Atuação  

Atribuições:  Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, 
informações de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e 

outras informações adicionais;  Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e 
desenvolvimento do trabalho, a localização das residências das áreas de risco para a comunidade, 

assim como dos pontos de referência no dia a dia da comunidade;  Identificar todo lugar ou setor, no 
território da comunidade, onde existam micros áreas de risco: locais que apresentam algum tipo de 



perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, 

isolamento da comunidade;  Realizar visita domiciliar às famílias de sua micro área no mínimo uma 

vez por mês;  Promover reuniões e encontros com diferentes grupos, como gestantes, mães, pais, 

adolescentes, idosos, com grupos em situação de risco;  Incentivar a participação das famílias na 
discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de ações e na definição de 

prioridades;  Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas 

a rede de ensino público;  Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva 
na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 

CARGO 307 AGENTE DE ENDEMIAS * 

Requisitos: Séries Iniciais do Ensino Fundamental Completo  

Atribuições: Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do sus e das secretarias de saúde estaduais 
e municipais. Tipos de controle dos vetores de dengue na atenção básica à saúde, construindo uma 
nova prática na atenção à saúde tendo noções básicas de educação em saúde, tipos de tratamentos, 
uso de equipamentos de proteção, pesquisa em pontos estratégicos, criadouros e depósitos, 
classificação dos criadouros, criadouros vinculados ao armazenamento de água, depósitos passíveis de 
remoção ou proteção, depósitos naturais, fiscais de resíduos ou animais na cidade. Executar outras 
tarefas compatíveis com a função ou determinadas pela chefia imediata. 

* De acordo com o §1º do Art. 7º da Lei Federal nº 13595/2018, o candidato que não tiver 
concluído o Ensino Médio deverá concluir no prazo de 3 (três) anos após a posse 
 
 

CARGO 314 MECÂNICO 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 

Atribuições:  Examinar o veiculo, inspecionando-o, para determinar os defeitos e anormalidades de 

funcionamento do mesmo;  Efetuar o desmonte, a limpeza e a montagem do motor, peças de 

transmissão, diferencial e outras partes, seguindo técnicas apropriadas;  Proceder a distribuição, 
ajuste ou retificação de peças do motor, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e 

controle e outros equipamentos, para assegurar-lhes seu bom funcionamento;  Executar a 
substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas mecânicos do veiculo, utilizando 

ferramentas apropriadas, para recondicioná-lo e assegurar seu funcionamento;  Testar o veículo, uma 

vez reparado, dirigindo-o para comprovar o resultado da tarefa realizada;  Executar outras atividades 
correlatas. 

 

CARGO 315 MOTORISTA 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e CNH “D” 

Atribuições:  Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros 

e cargas;  Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção 

do veículo;  Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, 
vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 

condições de tráfego;  Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo 

a segurança dos mesmos;  Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela 

segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  Efetuar a prestação de contas das 

despesas efetuadas com reparos e limpeza do veiculo;  Prestar ajuda no carregamento e 

descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado.  Preencher, diariamente, 

formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada.  Realizar, 

eventualmente, viagens a serviço do órgão.  Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 316 MOTORISTA JACUTINGA 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e CNH “D” 

Atribuições:  Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros 

e cargas;  Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção 

do veículo;  Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, 
vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 



condições de tráfego;  Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo 

a segurança dos mesmos;  Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela 

segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  Efetuar a prestação de contas das 

despesas efetuadas com reparos e limpeza do veiculo;  Prestar ajuda no carregamento e 

descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado.  Preencher, diariamente, 

formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada.  Realizar, 

eventualmente, viagens a serviço do órgão.  Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 317 MOTORISTA PINHALZINHO 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e CNH “D” 

Atribuições:  Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros 

e cargas;  Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção 

do veículo;  Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, 
vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 

condições de tráfego;  Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo 

a segurança dos mesmos;  Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela 

segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  Efetuar a prestação de contas das 

despesas efetuadas com reparos e limpeza do veiculo;  Prestar ajuda no carregamento e 

descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado.  Preencher, diariamente, 

formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada.  Realizar, 

eventualmente, viagens a serviço do órgão.  Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 318 MOTORISTA RINCÃO DO BICHO 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e CNH “D” 

Atribuições:  Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros 

e cargas;  Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção 

do veículo;  Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, 
vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 

condições de tráfego;  Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo 

a segurança dos mesmos;  Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela 

segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  Efetuar a prestação de contas das 

despesas efetuadas com reparos e limpeza do veiculo;  Prestar ajuda no carregamento e 

descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado.  Preencher, diariamente, 

formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada.  Realizar, 

eventualmente, viagens a serviço do órgão.  Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 319 MOTORISTA WAGNER 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e CNH “D” 

Atribuições:  Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros 

e cargas;  Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção 

do veículo;  Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, 
vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das 

condições de tráfego;  Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo 

a segurança dos mesmos;  Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela 

segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;  Efetuar a prestação de contas das 

despesas efetuadas com reparos e limpeza do veiculo;  Prestar ajuda no carregamento e 

descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado.  Preencher, diariamente, 

formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada.  Realizar, 

eventualmente, viagens a serviço do órgão.  Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 320 OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e CNH “C” 

Atribuições:  Operar a máquina, ligando-a, deixando-a aquecer e deslocando-a ao local dos 

trabalhos;  Inspecionar as condições da máquina (nível da água, do óleo, pneus, bateria etc.), 
engraxando e lubrificando a máquina e encaminhando-a para manutenção quando detectar problemas; 



 Relatar em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, para efeitos de controle;  
Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede 

de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, tratores e outros;  Executar 

terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, abrir valetas e cortes taludes;  Proceder escavações, 

transporte de terra, compactações, aterros e trabalhos semelhantes;  Cuidar da limpeza e conservação 

das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento;  Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 
 


