
PREFEITURA DE GUABIRUBA – SC 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL 01/2017 
ANEXO I 

  

 

CÓDIGO 
CARGO 

 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

JORNADA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
-BASE 

R$ 

NÍVEL SUPERIOR 

001 
AGENTE DE CONTROLE 
INTERNO 

Diploma de graduação em Administração ou Ciências 
Contábeis ou Direito ou Economia e curso de 
informática básica de, no mínimo, 40 horas. 

01 40h 3.467,79 

002 
FISCAL DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Ensino superior completo na área da saúde, vigilância 
sanitária, meio ambiente, saneamento e áreas correlatas, 
com curso de informática de, no mínimo, 40 horas. 01 40h 2.612,40 

003 FISIOTERAPEUTA 
Diploma de graduação em Fisioterapia e inscrição no 
CREFITO da região. 02 40h 2.629,73 

004 FONOAUDIÓLOGO 
Diploma de graduação em Fonoaudiologia e inscrição 
no CREFONO da região. 02 40h 2.629,73 

005 MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Diploma de graduação em Medicina e inscrição no 
CRM da região. 01 40h 11.559,30 

006 
MÉDICO ESPECIALISTA - 
PEDIATRIA 

Diploma de graduação em Medicina com 
Especialização em Pediatria e inscrição no CRM da 
região. 

02 10h 3.092,11 

007 ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

Graduação em pedagogia, com pós-graduação em 
supervisão, orientação, gestão ou administração 
escolar. 

04 40h 2.578,43 

008 PROFESSOR IV – CIÊNCIAS 
Graduação com Licenciatura em Ciências  
 01 40h 2.047,14 

009 PROFESSOR IV – CIÊNCIAS 
Graduação com Licenciatura em Ciências  
 01 30h 1.535,36 

010 PROFESSOR IV – CIÊNCIAS 
Graduação com Licenciatura em Ciências  
 01 20h 1.023,57 

011 
PROFESSOR IV – ENSINO 
RELIGIOSO 

Diploma de Licenciatura em Ciências da Religião. 
01 40h 2.047,14 

012 
PROFESSOR IV – ENSINO 
RELIGIOSO 

Diploma de Licenciatura em Ciências da Religião. 
01 20h 1.023,57 
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013 PROFESSOR IV – INGLÊS 
Diploma de Licenciatura em Letras com habilitação 
em Inglês. 01 30h 1.535,36 

014 PROFESSOR IV – INGLÊS 
Diploma de Licenciatura em Letras com habilitação 
em Inglês. 01 20h 1.023,57 

015 PROFESSOR IV – PORTUGUÊS 
Diploma de Licenciatura em Letras. 

01 40h 2.047,14 

016 PSICOPEDAGOGO 
Graduação Psicopedagogia, ou Pedagogia com pós-
graduação em Psicopedagogia. 01 40h 2.578,43 

NÍVEL MÉDIO 

017 AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Diploma de Ensino Médio. 

01 40h 1.596,33 

018 MONITOR DE INFORMÁTICA 

Diploma de Ensino Médio e, no mínimo, noventa 
horas de cursos de extensão e aperfeiçoamento na 
área. 

01 40h 1.363,99 

019 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Ensino médio completo, com curso técnico de nível médio 
na área e inscrição no CRO. 01 40h 1.491,14 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

020 AUXILIAR DE OPERAÇÕES 
Saber ler e escrever. 

13 40h 1.098,12 

021 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Saber ler e escrever. 
02 30h 1.098,12 

022 COZINHEIRA 
Saber ler e escrever. 

02 30h 1.155,93 

023 OPERADOR DE ROÇADEIRA 
Saber ler e escrever. 

04 40h 1.271,52 

024 SERVENTE DE ESCOLA 
Saber ler e escrever. 

08 30h 1.098,12 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

NÍVEL SUPERIOR 

 
AGENTE DE CONTROLE INTERNO - Efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Fiscalizar e controlar as 
contas da administração pública municipal. Avaliar os atos de administração e gestão dos administradores municipais. Levar ao conhecimento do prefeito 
toda e qualquer irregularidade apurada na administração pública municipal. Advertir o prefeito e os secretários quanto às implicações de seus atos perante o 
Tribunal de Contas do Estado. 

FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Coordenar, planejar e desenvolver ações de inspeção e fiscalização sanitárias. Aplicar e verificar a aplicação de 
normatização relacionada a produtos, processos, ambientes, inclusive do trabalho, e serviços de interesse da saúde. Investigar, monitorar e avaliar riscos e 
os determinantes dos agravos e danos à saúde e ao meio ambiente. Coordenar equipes multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do 
processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Coordenar e atuar na fiscalização do controle do fluxo de pessoas, 
animais, plantas e produtos em fronteiras. Coordenar, implementar e desenvolver ações de controle e monitoramento de doenças, endemias e de vetores. 
Coordenar equipe de trabalho formada por Agentes de Vigilância Sanitária.  

FISIOTERAPEUTA - Realizar procedimentos de fisioterapia dentro de suas competências técnicas e legais. Promover e prestar atendimento à saúde do 
indivíduo, família e comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para a saúde do indivíduo, realizar o atendimento integral à população no 
domicílio, unidades móveis e estabelecimentos de assistência à saúde. 

FONOAUDIÓLOGO – Realizar procedimentos de fonoaudiologia dentro de suas competências técnicas e legais. Promover e prestar atendimento à saúde do 
indivíduo, família e comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para a saúde do indivíduo, realizar o atendimento integral à população no 
domicílio, unidades móveis e estabelecimentos de assistência à saúde. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – Avaliar o paciente como um todo, efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica para promover a saúde e bem estar do 
paciente.    

MÉDICO ESPECIALISTA/PEDIATRA – Realizar atendimento médico na área de pediatria, proceder os exames necessários, diagnósticos, tratamentos, 
orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde 
do Município. 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO – Articular e coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico, com foco na proposta pedagógica que defina as linhas 
norteadoras do currículo escolar, os princípios metodológicos, os procedimentos didáticos, as concepções de conhecimento e de avaliação, entre outros;  
Assegurar o cumprimento da função precípua da escola pública quanto a garantia do acesso, da permanência e êxito no percurso escolar do aluno;  
Participar na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, de planos, programas e projetos eficazes de qualificação 
do processo ensino-aprendizagem; 
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PROFESSOR I, II e III – Preparar as aulas, definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, 
analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional vigente;  Ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 
diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de construção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, 
noções de tempo e espaço, atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a legislação educacional vigente. 

PROFESSOR IV - Preparar as aulas, definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, analisando e 
selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional vigente; Ministrar aulas, relacionando os conteúdos às diversidades pessoais 
e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de construção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e 
espaço, atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a legislação educacional vigente. 

PSICOPEDAGOGO - Implementar a execução do projeto pedagógico/instrucional; Acompanhar o desenvolvimento do trabalho docente; Assessorar o 
trabalho docente; Administrar a progressão da aprendizagem; Observar o processo de trabalho em salas de aula; Contribuir no esclarecimento de 
dificuldades de aprendizagem que não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares; Acompanhar a 
produção dos alunos; Acompanhar a trajetória escolar do aluno; Elaborar textos de orientação; Analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou 
prejudicam uma boa aprendizagem; Produzir material de apoio pedagógico; Observar o desempenho das classes; Analisar o desempenho das classes; 
Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando evitar processos que conduzam às dificuldades da 
construção do conhecimento; Reunir-se com conselhos de classe; Observar conselhos de classe e de escola; Analisar as reuniões de conselho de classe e 
de escola; Analisar a execução do plano de ensino e outros regimes escolares; Sugerir mudanças no projeto pedagógico; Coordenar projetos e atividades de 
recuperação da aprendizagem; Fiscalizar o cumprimento da legislação e do projeto pedagógico; Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos 
aspectos do processo de ensino-aprendizagem e tem uma atuação preventiva; Coletar diferentes propostas de coordenação, supervisão e orientação como 
subsídios; Administrar recursos de trabalho; Administrar conflitos disciplinares entre professores e alunos; Intervir na aplicação de medidas disciplinares; 
Desenvolver ações preventivas, detectando possíveis perturbações no processo ensino- aprendizagem; Participar da dinâmica das relações da comunidade 
educativa a fim de favorecer o processo de integração e troca; Contribuir com as relações, visando à melhoria da qualidade das relações inter e intrapessoais 
dos indivíduos de toda a comunidade escolar; Trabalhar em grupo de alunos, através de diálogos, debates, utilização de vídeo e textos e  aplicação de 
técnicas; Trabalhar em grupo com os professores através de diálogos, debates, utilização de vídeo e textos; Acompanhar as crianças e adolescentes em 
todos os espaços pedagógicos da escola; Realizar sessões de aconselhamento psicopedagógico individual com os alunos; Realizar sessões para avaliação 
diagnóstica individual com os alunos; Participar do conselho de classe; Interpretar as relações que possibilitam ou impossibilitam a emergência dos 
processos de ensinar; Desenvolver projetos socioeducativos, a fim de resgatar valores e o autoconhecimentos; Realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional, de acordo com demanda e conforme orientação de seu superior imediato. 

 

NÍVEL MÉDIO  

 

AGENTE DE DEFESA CIVIL - Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, 
indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, bem 
como programas de prevenção e preparação para emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução, visando o atendimento, a 
segurança e o bem estar da população. 



PREFEITURA DE GUABIRUBA – SC 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL 01/2017 
ANEXO I 

  

 

MONITOR DE INFORMÁTICA – Ministrar cursos práticos e teóricos aos alunos de acordo com a proposta pedagógica da Unidade Escolar e de acordo com 
os programas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - Atuar na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, promove e participa de programas educativos e de saúde 
bucal, orientando indivíduos e grupos, principalmente com relação à escovação e aplicação de flúor. Participa da realização de estudos epidemiológicos em 
saúde bucal. Realiza, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função 
mastigatória do indivíduo. Supervisiona, sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário. Controla estoques e gerencia a manutenção do 
aparato tecnológico presente num consultório dentário.  

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
AUXILIAR DE OPERAÇÕES – Executar serviços de limpeza das Vias, Praças Públicas, Edifícios Públicos, Unidades Escolares, Unidades de Saúde, 
Sanitários e nas Secretarias. Realizar trabalhos braçais diversos relacionados a construção, manutenção, abertura de valas, limpeza, conservação predial, 
capina, recolhimento de lixo, limpeza de rios, córregos, conservação e recuperação de vias, limpeza e desobstrução de galerias e tubulações em geral. 
Carregar, descarregar, transladar, ordenar, limpar e zelar pelos materiais, equipamentos e utensílios diversos. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Executar serviços de limpeza em edifícios públicos, unidades escolares, unidades de saúde e sanitárias e nas 
secretarias. Ordenar, limpar e zelar pelos materiais, equipamentos e utensílios diversos, de forma apropriada.  

COZINHEIRA – Executar atividades relacionadas ao preparo das refeições seguindo orientações nutricionais cumprindo o cardápio pré estabelecido zelando 
pelo sabor, aparência, textura e temperatura das mesmas, respeitando as normas de higiene pessoal e do local de trabalho. 

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Operar máquina roçadeira como atividade principal. Executar serviços de limpeza das Vias, Praças Públicas, Edifícios 
Públicos, Unidades Escolares, Unidades de Saúde e nas Secretarias. Realizar trabalhos braçais diversos relacionados a construção, manutenção, abertura 
de valas, limpeza, conservação predial, capina, recolhimento de lixo, limpeza de rios, córregos, conservação e recuperação de vias, limpeza e desobstrução 
de galerias e tubulações em geral.  

SERVENTE DE ESCOLA – Executar serviços de limpeza em edifícios públicos escolares. Ordenar, limpar e zelar pelos materiais, equipamentos e utensílios 
diversos, de forma apropriada.  

 

 
 

 
 


