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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA -  PE 
Palácio Municipal Dr. Franklin Farias Neves

LEI N. 256 de 06 de abril de 2012.

Atualiza o valor dos vencimentos dos cargos de 
provimento efetivo, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município e demais 
disposições legais pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e em seu nome sanciona a seguinte Lei.

Artigo 1°: Os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos que
estejam recebendo, hoje, vencimentos em valor inferior ao salário-mínimo terão, a partir 
da publicação desta lei, seus vencimentos reajustados para o valor de R$ 622,00.

§1° - Todas as gratificações recebidas pelos servidores efetivos incidirão sobre o valor 
dos vencimentos, que não serão inferiores a R$ 622,00.

§2° -  O valor dos quinquênios já adquiridos por servidores passará a ser pago em parcela 
autônoma, correspondente ao valor fixo hoje pago, somando-se ao valor dos 
vencimentos, não inferiores a R$ 622,00.

Art. 2°. Os vencimentos, as atribuições e requisitos de investidura dos cargos criados pela 
Lei Municipal n° 240/2010, de 30 de dezembro de 2010 ficam alterados em conformidade 
com o Anexo Único desta Lei, nos quantitativos nele especificados.

Art. 3°. Aos servidores efetivos do Município de Barra de Guabiraba, enquanto não 
editado estatuto jurídico próprio, aplicar-se-á o regime jurídico fixado pela Lei Estadual 
6.123 de 20 de julho de 1968, e suas alterações posteriores.

Parágrafo único -  Não se aplicam ao Município licenças e benefícios criados pelo Estado 
de Pernambuco após a edição da Lei Estadual 6.123 de 20 de julho de 1968, ressalvados 
os casos de direito adquirido.

Art. 4° . As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 
própria, nos termos da Lei 4.320/64.

Art. 5°. Esta lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Barra de Guabiraba, 06 de abril/ ie 2012.

ALBERTO/GEORGE PEREIR
Prefeit

ALBUQUERQUE

Rua Miguel Teixei/a s/n, Centro, Barra de Guabiraba -  PE. CEP -  55690-000 
Fone: (81) 3758-1145 - CNPJ: 10.120.962/0001-38



ANEXO UNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO ATRIBUIÇÕES VAGAS CARGA
HORÁRIA

REQUISITOS SALÁRIOS
(R$)

FONOAUDIÓLOGO • Atuar nas escolas da rede municipal de ensino na prevenção, 
avaliação e terapia fonoaudiológicas;

• Atuar na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem 
como no aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz;

• Executar outras tarefas pertinentes a natureza do cargo.

01 20 h semanais • Curso Superior em
Fonoaudiologia e Registro no 
Conselho Competente.

1.200,00

PROFESSOR - 
INTERPRETE 

(Libras)

• Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
•  Elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta 

Pedagógica da Escola;
•  Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Ministrar aulas, em dias letivos, conforme designação da 

Secretaria Municipal de Educação;e/ou
• Traduzir, quando designado, a aula de outro professor para a 

linguagem de sinais;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, ã avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 

comunidade;
• Executar outras tarefas relacionadas á natureza do carqo.

01 150 h mensal • Ensino Médio Completo com 
Habilitação para o Magistério 
ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia;

• Curso de Libras.

n ív e l  MEDIO;
953,37;

NÍVEL
SUPERIOR:

1.029,64

NUTRICIONISTA • Todas as atribuições contidas na Resolução do Conselho 
Nacional de Nutricionistas -  CFN n° 358/2005

01 25 h semanais • Curso Superior em Nutrição e 
Registro no Conselho 
Competente.

1.300,00

PROFESSOR 
(Educação Física)

• Participar na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
• Elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta 

Pedagógica da Escola;
•  Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Ministrar os dias letivos as horas aulas estabelecidos;
•  Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 

comunidade;
• Realizar atividades que visem o condicionamento físico dos 

participantes.
• Executar outras tarefas relacionadas à natureza do cargo.

01 150 h mensal • Licenciatura Plena em 
Educação Física.

NÍVEL
SUPERIOR:

1.029,64

PROFESSOR 
(Ensino Fundamental 1 -  

Zona Rural)

•  Participar na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
• Elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta 

Pedagógica da Escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento;
• Ministrar os dias letivos as horas aulas estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, á avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 

comunidade;
• Executar outras tarefas relacionadas à natureza do carqo. I

07 150 h mensal • Ensino Médio Completo com 
Habilitação para o Magistério 
ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia.

NÍVEL MEDÍO:
953,37;

NÍVEL
SUPERÍOR:

1.029,64



PROFESSOR
(Matemática)

Participar na eiaboração da Proposta Pedagógica da Escoia; 
Eiaborar e cumprir Piano de Trabaiho segundo a Proposta 
Pedagógica da Escoia;
Zeiar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos as horas aulas estabelecidos;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 
comunidade;
Executar outras tarefas relacionadas à natureza do cargo.______

03 150 h mensal Licenciatura Plena em 
Matemática.

NIVEL
SUPERIOR:

1.029,64

MONITOR
(Informática)

Monitorar aulas de informática a alunos da rede pública de 
ensino;
Auxiliar na digitação de documentos da instituição em que atua; 
Subsidiar os professores na elaboração de vídeo aulas; 
Subsidiar os professores nas aulas em que se precisa do uso 
das tecnologias._______________________________________________

05 30 h semanais Ensino Médio Completo; 
Curso Básico de Informática; 
1 ano de experiência na 
função.

622,00

PROFESSOR 
(Atendimento Educacional 

Especializado - AEE)

Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno; 
Definição do cronograma e das atividades do atendimento do 
aluno;
Organização de estratégias pedagógicas e identificação e 
produção de recursos acessíveis;
Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais 
como; Libras, Braille, orientação e mobilidade. Língua 
Portuguesa para alunos surdo; informática acessível; 
Comunicação Alternativa e Aumentativa -  CAA, atividades de 
desenvolvimento das habilidades mentais superiores e 
atividades de enriquecimento curricular;
Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos 
de tecnologia assistiva na sala de aula comum e ambientes 
escolares;
Articulação com os professores das classes comuns, nas 
diferentes etapas e modalidades de ensino;
Orientação aos professores do ensino regular e às famílias 
sobre os recursos utilizados pelo aluno;
Interface com as áreas de saúde, assistência, trabalho e outras.

01 150 h mensal Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou letras; NÍVEL
Formação Específica para a SUPERIOR:
Educação Especial. 1.029,64

PROFESSOR
(Geografia)

Participar na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; 
Elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta 
Pedagógica da Escola;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos as horas aulas estabelecidos;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 
comunidade;
Executar outras tarefas relacionadas à natureza do cargo.______

01 150 h mensal Licenciatura Plena em 
Geografia. NIVEL

SUPERIOR:
1.029,64

PROFESSOR 
(Ciências Físicas e 

Biológicas)

Participar na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; 
Elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta 
Pedagógica da Escola;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;________________________

01 150 h mensal LiCer ciatura Plena em 
Ciêndias Físicas e Biológicas, NÍVEL
Licenciatura Plena em SUPERIOR:
Ciências Biológicas ou 1,029,64



• Estabelecer e Implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento;

• Ministrar os dias letivos as horas aulas estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 

comunidade;
• Executar outras tarefas relacionadas à natureza do cargo.

complementação Pedagógica.

PROFESSOR 
(Língua Inglesa)

• Participar na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;
• Elaborar e cumprir Plano de Trabalho segundo a Proposta 

Pedagógica da Escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento;
• Ministrar os dias letivos as horas aulas estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, ã avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a 

comunidade;
• Executar outras tarefas relacionadas à natureza do cargo.

01 150 h mensal • Licenciatura Plena em Letras 
com Lingua Inglesa / 
Licenciatura em Línguas 
Estrangeiras com habilitação 
em Lingua Inglesa.

NÍVEL
SUPERIOR:

1.029,64

MERENDEIRA • Obedecer a cardápios preestabelecidos;
• Manusear e preparar alimentos;
• Servir as refeições aos alunos;
• Manter a higiene do local de trabalho;
• Executar tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

05 30 h - semanais • Ensino Fundamental 
incompleto;

• 1 ano de experiência na 
função.

622,00

MOTORISTA • Dirigir os veículos da educação, transportando alunos ou 
materiais e subsídios necessários ao funcionamento das 
escolas;

• Zelar pela segurança dos alunos;
• Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos do 

veículo;
• Comunicar à Secretaria de Educação quaisquer avarias e 

defeitos técnicos no veículo sob sua responsabilidade;
• Executar outras tarefas relacionadas á natureza do cargo;

02 40 h - Semanais • Ensino Fundamental 
completo;

• Carteira Nacional de 
Habilitação -  B;

•  1 ano de experiência na 
função.

750,00

OBS.: Os cargos de Professor têm seus vencimentos estabelecidos conforme o nível
Cargos e Carreiras do Magistério -  PRCCM do município de

de formação e tempo de serviço, nos termos do Plano de Remuneração, 
Barra de Guabiraba (Lei Municipal n  ̂251/2011).



RELAÇÃO DE VAGAS A PREENCHER

CARGO ATRIBUIÇÕES VAGAS CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | VENCIMENTOS (RS)

Recepcionista

Atender pessoas prestando-lhes informações a respeito;
Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando e transmitindo recados. 
Manter em dia os arquivos e fichários.
Controlar a recepção, o protocolo e envio de correspondências e documentos.

2 40 horas semanais

Ensino médio completo. 
1 ano de experiência 
na função 622,00

Digitador

Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando microcomputadores; 
Registrar e transcrever informações, executando tarefas operativas de Processamento de Dados;
Atender as necessidades do cliente interno e externo, no que tange as suas competências e atribuições; 
Guardar e conservar os equipamentos e arquivos de Processamento de Dados;
Executar outras atividades afins.

3 40 horas semanais

Ensino médio completo. 
1 ano de experiência 
na função 622,00

Técnico 
Auxiliar de 
Laboratório

Limpar e desinfetar materiais (tubos de ensaio, pipetas, vidraria em geral). 
Manipular estufa e centrífuga;
Utilizar adequadamente soluções;
Cuidar da organização do laboratório;
Manter as bancadas higienizadas;
Controlar estoque de material e consumo;
Colher material para exames laboratoriais;
Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

1 40 horas semanais

Ensino médio completo.

622,00

Agente 
Comunitário 

de Saúde 
(ACS)

A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva;
0  registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde;

A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 
públicas que promovam a qualidade de vida.

4 40 horas semanais

Ensino médio completo.

622,00

Atendente
consuitório

dentário
(ACD)

Orientar sobre higiene bucal;
Marcar consultas;
Preencher e anotar fichas clinicas;
Manter em ordem arquivos e fichários;
Revelar e montar radiografias infra-orais;
Preparar o paciente para o atendimento;
Auxiliar no atendimento ao paciente;
Instrumentar o Odontólogo;
Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental;

3 40 horas semanais

Ensino médio completo. 
Curso técnico de Auxiliar 
Consultório dentário.

622,00

Agente de 
Endemias

Tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e 
infectogiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores. Inclusive, 
se for 0 caso, fazendo uso de substâncias químicas, abrangendo atividades de execução de programas de 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente 
'ederado.

3 40 horas semanais

Ensino médio completo.
Curso técnico de Auxiliar 
Consultório dentário.

__________^

622,00



RELAÇAO DE VAGAS A PREENCHER 
UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ

1 CARGO ATRIBUIÇÕES VAGAS CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | VENCIMENTOS (R$)

Nutricionista

Preparar cardápio a lim entar da unidade de Saúde;
O rientar as dietas especiais dos pacientes internos (diabéticos, hipertensos, etc.); 
Fazer levantam ento das necessidades de com pras de alim entos para 
da unidades de saúde;
Fazer atendim ento ambulatorial;
Implantar, im plementa e coordena programas, planos e projetos na área de saúde; 
C ontrolar a entrada e salda de gêneros a lim entíc ios da Unidade;
S upervis ionar e orientar as cozinheiras no preparo da alimentação;
S upervis ionar e orientar copeiras na d istribuição dos Alim entos.

1 40 horas semanais

Ensino superior completo 
em Nutrição.
Experiência de 1 ano 
na área.

1.200,00

Farmacêutico(a)

Desem penho de funções de d ispensação ou m anipulação de fórm ulas m agistrais e 
farm acopéicas;
Assessoram ento e responsabilidade técnica em: controle e/ou inspeção de 
qualidade, análise previa, análise de controle e análise fiscal de produtos, que 
tenham  destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos, ou capazes 
de determ inar dependência física ou psíquica;
Prestar assessoram ento ao Conselho Municipal de Saúde;
Exercer outras atividades inerentes a sua especialidade, ou que lhe sejam 
solicitadas pelo superior hierárquico;

1 40 horas semanais

Ensino superior completo 
em Farmácia.
Experiência de 1 ano 
na área.

1.200,00

Bioquímico(a)

Executar análises clín icos e bacteorológicos em geral;
Definir casos de doenças infeto-contagiosas;
Prestar assessoram ento ao Conselho Municipal de Saúde;
Executar outras atividades inerentes a sua especialidade, ou que lhe sejam 
solicitadas pelo superior hierárquico.

1 40 horas semanais

Ensino superior completo 
em Biologia 
Experiência de 1 ano 
na área.

1.200,00

Enfermeiro diarista

Prestar Assistência de enferm agem  am bulatorial e/ou hospitalar;
Implantar, im plem enta e coordena programas, planos e projetos na área de saúde; 
O rientar a população no com bate e controle das doenças;
O rientar auxiliares de enferm agem  no desem penho de suas funções;
Auxiliar o Conselho Municipal de Saúde;
Desenvolver outras atividades com patíve is com a sua área de atuação.

2 40 horas semanais

Ensino superior completo 
em Enfermagem. 
Experiência de 1 ano 
na área.

1.200,00



CARGO

RELAÇÃO DE VAGAS A PREENCHER 
UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ

ATRUBIÇÕES VAGAS CARGA HORARIA REQUISITOS SALARIOS (R$)

Fsioterapeuta

Prestar assistência de sua especialidade a população em geral;
Atestar a necessidade de licenças aos servidores.
Orientar a população em campanhas de prevenção de saúde;
Prestar assessoramento ao Conselho Municipal de Saúde;
Executar outras atividades inerentes a sua especialidade ou que lhe sejam 
solicitadas pelo seu superior hierárquico.

40 horas semanais

Ensino superior completo 
em Fisioterapia. 
Experiência de 1 ano 
na área.

1.200,00

Médio
Plantonista

Praticar todos os atos relativos à Clinica Médica:
Prescrever e aplicar especiali-dades farmacêuticas de uso internos e externos; 
Atestar, no setor de sua atividade profissional, esta-dos mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de faltas ao emprego;
Atuar no serviço de urgência e emergência em uni-dades fixas e móveis. 
Realizar outras ações inerentes ao cargo.

24 horas semanais

Ensino superior completo 
em Medicina.
Experiência de 1 ano

5.400,00

M édico
Pediatra

Exerce a função médica de acordo com as normas regulamentares da profissão e 
do órgão profissional, respeitando seus princípios fundamentais e do código de ética; 
Presta assistência de sua especialidade a população em geral;
Prestar atendimento médico ambulatorial ou plantonista conforme o regime de 
ocupação do cargo;
Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno ou externo 
indicados no tratamento médico;
Servir a junta médica municipal quando convocado;
Executa cirurgias e tratamentos;
Orienta a população em campanhas de prevenção de saúde;
Presta assessoramento ao Conselho Municipal de Saúde;
Realizar outras ações inerentes ao cargo.

Ensino superior completo 
em Medicina.
Especialização em Pediatria.

20 horas semanais 1.500,00

M édico 
do traba lho

Ensino superior completo 
em Medicina. 
Especialização em 
Medicina do trabalho.

20 horas semanais 1.500,00

Atestar a necessidade de licenças aos servidores municipais;



ANEXO ÚNICO (CONTINUAÇÃO)

UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ
1 CARGO ATRIBUIÇÕES VAGAS CARGA HORÁRIA REQUISITOS |VENCIMENTOS(R$)

Recepcionista

Atender pessoas prestando-lhes informações a respeito;

Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando e transm itindo recados; 
Manter em dia os arquivos e fichários;
Controlar a recepção, o protocolo e envio de correspondências e documentos.

4 24 X 72 hs.

Ensino médio completo. 

1 ano de experiência 
na função

622,00

M otorista Plantonista

D irig ir os veículos (principalmente, ambulâncias) do Município, em regime de plantão, transportando 
Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos do veiculo;

Controlar a carga e descarga do material transportado comparando-a aos documentos 
de recebimento ou de entrega;

Comunicar a chefia, quaisquer avarias e defeitos técnicos nas viaturas;
Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

6 24 X 72 hs.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO. 

Habilitação categoria "B"

1 ano de experiência 
na função 750,00

M otorista

Dirige os veículos do Município, transportando pessoas e/ou materiais ao destino determ inado; 
Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos do veiculo;
Controlar a carga e descarga do material transportado comparando-a aos documentos 
de recebimento ou de entrega;

Comunicar a chefia, quaisquer avarias e defeitos técnicos nos veículos;
Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

2 40 horas semanais.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO. 
Habilitação categoria "B"

1 ano de experiência 
na função

750,00

Cozinheira

Cumprir as dietas estabelecidas;
Manusear e preparar alimentos;

Servir as refeições aos funcionários e pacientes; 
Obedecer cardápios pré-estabelecidos;
Manter a higiene do local de trabalho;
Executa tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

1 12 x3 6 h s .

Ensino fundamental completo. 

1 ano de experiência 
na função

622,00

Vigilante
Atente aos visitantes, encaminhando-os aos órgãos procurados; 

Zela pelos equipamentos de segurança que lhe forem  confiados; 
Executa outras atividades relacionadas com a natureza do cargo.

4 1 2 x36hs .
Ensino fundamental incompleto. 
1 ano de experiência 

na função
622,00

Técnico de 
Enfermagem

Acompanhar pacientes em casos graves para os hospitais;

Efetuar atendimento de primeiros socorros através de curativos, aplicação de injeções, 
administração de medicamentos, massagens em contusões, etc.
A ferir a pressão arterial;
Executar atividades de desinfecção e esterelização;

Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema ete rm oterapia;
Elaborar evoluções de enfermagem dos pacientes internos;
Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

6 12 x3 6 h s .

Ensino médio completo.

Curso técnico em 
Auxiliar de enfermagem.

______________^

622,00



ANEXO ÚNICO (CONTINUAÇÃO)

UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ

CARGO ATRUBIÇÕES VAGAS CARGA HORÁRIA REQUISITOS SALÁRIOS (R$)

Auxiliar de 

Farmácia

Separar medicamentos e produtos afins de acordo com a prescrição médica; 
Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatados; 

Entregar medicamentos diariamente e produtos afins na Unidade;
A lim entar sistema informatizado de entrada e saída de medicamentos;
- Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

1 40 horas semanais

Ensino médio completo. 

1 ano de experiência 
na função 622,00

Auxiliar

Serviços
gerais

Executar serviços de limpeza geral nos órgãos municipais e outras atividades correlatas. 5 2 4 x7 2  hs.

Ensino fundamental incompleto. 
1 ano de experiência 
na função 622,00

Almoxarife

Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais 
com os pedidos, verificando quantida des, qualidade e especificações;
Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e 
condi ções de uso, anotando todas as entradas e saídas, visando fac ilita r a reposição.

1 40 horas semanais

Ensino médio completo. 

1 ano de experiência 
na função 622,00

Copeira

Preparo da alimentação dos pacientes, montagem dos pratos, conferir o cardápio 
e montar a bandeja;

Servir os pacientes, rever as dietas, conferir o mapa, conferir os produtos da geladeira, 
se estão dentro da ordem, se está vencendo alguma coisa, etc.

1 1 2 x3 6  hs.

Ensino fundamental incompleto.

622,00

Auxiliar de 
lavanderia

Realizar lavagem das roupas e passar ferro  nas roupas em geral; organizar e 
armazenar as roupas e outras atividades corre latas.

1 12 X 36 hs.

Ensino fundamental incompleto.

622,00



ANEXO UNICO - QUANTITATIVO DE CARGOS CRIADOS 

SECRETARIA DE OBRAS
CARGO ATRIBUIÇÕES VAGAS CARGA HORARIA REQUISITOS 1 VENCIMENTOS IRSI

MOTORISTA
Dirige os veículos do M unicípio, transportando pessoas e/ou materiais ao destino determ inado; 
Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos do veiculo;

Controlar a carga e descarga do m ateria l transportado comparando-a aos documentos 
de recebimento ou de entrega;

Comunicar a chefia, quaisquer avarias e defeitos técnicos nas viaturas;
Executar outras tarefas relacionadas com a natureza do cargo.

2 40 horas semanais

Nível fundamental completo 
Carteira categoria "B"

01 ano de experiência na área.
750,00

MECÂNICO desta Municipalidade. 1 40 horas semanais
01 ano de experiência na área

622,00

COVEIRO

Abrir sepulturas e jazigos para enterramentos; Realizar sepultamentos e exumações (devidamente autorizado) Auxiliar nas necropsias 
Controlar sepultamentos e preenchimento da autorização para abertura de sepulturas. Fazer reparos em túm ulos e dependências;

Providenciar e executar a capina e limpeza do local de trabalho; O rientar e atender a população divulgando o que as famílias e responsáveis

devem fazer para zelar de suas sepulturas; Zelar pelos equipamentos que lhe é confiado; Requisitar m ateria l para suas atividades; Abrir e fechar os portões dos cemitérios 
Fazer transferência de ossadas para outros túm ulos (devidamente autorizado); Preparar o cem itério para o dia de finados ; Inform ar ocorrências 
no serviço de sua competência ao superior imediato; Executar outras ta refas correlatas determinadas pelo seu superior imediato

1 40 horas semanais

Ensino Fundamental Incompleto

622,00

GARÍ

Executar trabalhos de coleta de lixo nas rus e logradouros públiucos coletando o lixo domiciliar, em residências, hospitais, farmácias, estabelecimentos comerciais, 

industriais ou de qualquer natureza, percorrendo a pé; Acompanhar o caminhão coletor efetivando a coleta do lixo e o depositando-o no coxo; Efetuar as monobras 
mecânicas necessárias para prensa e compactação do lixo; Executar a coleta de galhadas e carregar e descarregar veículos na coleta de galhadas; Responsabilizar-se 

pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras atividades compativeis com o cargo, determinadas com o chefe imediato.

2 40 horas semanais

Nível fundamental incompleto

622,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL Promover a Assessoria e o Patrocínio Jurídico, perante a Justiça Comum Estadual, dos pobres na form a da lei, residentes no M unicípio de Barra de Guabiraba. 1 16 horas semanais

Ser bacharel em Direito.

01 ano de experiência na área. 1.500,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ENGENHCIRO AGRÔNOMO 

__________________________________

Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos.

Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas, sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando 
seus resultados na fase da semeadura, cultivo e colheita. Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de 

nsetos, e ou aprimora os já  existentes. Participar de programa de treinam ento, quando convocado. Participar, conform e a política interna da Instituição, 

de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área de especialidade; 

Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função

1 30 horas semanais

Graduação em Engenharia 

Agrônomica.

01 ano de experiência na área.

1.000,00

/


