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SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SOB O REGIME 

ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

EDUCAÇÃO, FAZENDA E FINANÇAS, GOVERNO, MEIO AMBIENTE, OBRAS, SAÚDE, 

ESPORTE E CULTURA. 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021. 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, nos termos do 

artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº. 547/2021, torna público 

para conhecimento dos interessados que realizará o Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação Temporária e Cadastro de Reserva para os cargos de:  Advogado, Agente 

Administrativo, Agente de Saúde, Agente Social, AOSD, Arquiteto, Assistente 

Social, Auxiliar de Mecânico Máquinas Pesadas, Auxiliar em Saúde Bucal, Biólogo, 

Bombeiro Civil, Cadastrador do CadÚnico, Cirurgião Dentista -PSB, Contador, 

Cuidador, Digitador do CadÚnico, Eletricista, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, 

Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro 

Florestal, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Guarda Municipal, Intérprete de Libras, Médico Anestesiologista - 

Plantão 24H, Médico Cardiologista - Plantão 24H, Médico Cirurgião Geral - Plantão 

24H, Médico Clinico Geral - Plantão 24H, Médico Gastroenterologista - Plantão 24H, 

Médico Ginecologista - Plantão 24H, Médico Neurologista - Plantão 24H, Médico 

Obstetra - Plantão 24H, Médico Ortopedista - Plantão 24H, Medico Pediatra - Plantão 

24H, Medico PSF (40h), Medico Psiquiatra - Plantão 24H, Medico veterinário, 

Monitor de Ônibus, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, 

Orientador social, Professor 30 H, Professor 40 H, Psicólogo, Psicopedagogo, 

Químico, Supervisor de Programas da Assistência Social, Técnico Agrícola, 

Técnico Agropecuária, Técnico Ambiental, Técnico em Prótese Dentária, Técnico 

em Radiologia, Técnico Enfermagem, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Visitador 

Social. 

O procedimento será regido de acordo com as instruções contidas neste Edital, 

e em conformidade com o quadro de vagas constante no Anexo I. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária ofertará 

vagas distribuídas no Anexo I, deste Edital, com formação de Cadastro de Reserva e terá 

validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Será regido por 

este Edital, seus anexos e alterações posteriores e a realização está sob a responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD com a Supervisão da Comissão  de 

Processo Seletivo Simplificado, designada por Decreto assinado pela Prefeita  e das 

Comissões de Avaliação criada no âmbito das respectivas Secretarias Municipais que 

avaliarão os candidatos inscritos por meio de Avaliação de Currículo (Formulário 

Eletrônico de Inscrição), Títulos e Experiência Profissional para todos os cargos.  
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1.2 O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico 

https://santaluzia.ma.gov.br e será fixado no Mural da Prefeitura. 

1.3 O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição 

(CURRÍCULO), disponibilizado no site da Prefeitura https://santaluzia.ma.gov.br. A 

Inscrição somente se efetivará após o término do preenchimento do formulário e ENVIO 

dele.  

1.4 O candidato deve observar as prescrições deste Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a contratação. Ao realizar e finalizar a inscrição, 

o candidato manifesta sua concordância com todos os termos deste Edital sobre o qual não 

poderá alegar desconhecimento. 

1.5 Em caso de classificação e convocação para contratação o candidato, 

obrigatoriamente, deverá apresentar cópias e originais dos documentos anexados no ato 

da inscrição, conforme Quadro de Pontuação da Avaliação Curricular de Títulos e 

Experiências (Anexo III).  

1.6 Formarão o Cadastro de Reserva os candidatos considerados classificados 

dentro do quantitativo correspondente ao número de vagas oferecidas, não implicando 

obrigatoriedade de sua contratação, ocorrendo apenas expectativa de convocação e 

contratação. Ficando reservado às Secretarias Municipais, o direito de proceder às 

contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, 

obedecendo à ordem de classificação final e ao prazo de validade deste Edital. 

1.6.1 As informações prestadas durante a inscrição on-line são de inteira 

responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão do Processo Seletivo Simplificado o 

direito de excluir do processo de seleção aquele que preenchê-la com dados incorretos, 

erros, omissões, declarações inexatas, bem como aquele que prestar informações 

inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente ou durante o certame, sendo 

que tais fatos determinarão a anulação da inscrição do candidato e dos demais atos dela 

decorrentes. 

1.6.2 A Prefeitura não se responsabiliza quando as inscrições não forem 

recebidas por motivos de ordem técnica que não lhes forem imputáveis, por falhas de 

comunicação, por congestionamento das linhas de comunicação, por problemas de ordem 

técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios 

que impossibilitem a transferência dos dados. 

1.7 Será permitido apenas uma inscrição por candidato para este Edital, caso o 

candidato faça duas inscrições, valerá apenas o último registro no sistema de inscrição.  

1.8 Será de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a 

divulgação do Resultado Preliminar, a Fase de Recursos e Resultado e todos os Atos, 

Avisos, Comunicados, Convocações e outras informações pertinentes a este Edital, no site 

da Prefeitura https://santaluzia.ma.gov.br. 

1.9 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 

preenche todos os Requisitos Básicos exigidos (Anexo II).  

1.10 O Processo Seletivo Simplificado será realizado, exclusivamente por meio 

eletrônico, e não haverá pagamento de taxa de inscrição. 

1.11 Considerando o cenário atual de pandemia, o presente PROCESSO 

https://santaluzia.ma.gov.br/
https://santaluzia.ma.gov.br/
https://santaluzia.ma.gov.br/
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SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS seguirá as medidas 

sanitárias de distanciamento social e protocolos de biossegurança adotadas pelas 

autoridades competentes para minimizar a transmissão do SARS-COVID-19. 

1.12 O processo seletivo acontecerá conforme o cronograma abaixo: 

AÇÕES DATAS 

Inscrições, exclusivamente pela internet, no 
endereço eletrônico: https://santaluzia.ma.gov.br 

00:00h do dia 23 de março de 
2021 até às 23h e 59 min do dia 
30 de março de 2021 

Análise de currículos pela Comissão de Avaliação 05 a 06 /04/2021 

Divulgação do resultado preliminar 07/04/2021 

Recursos interpostos 08 a 09/04/2021 

Divulgação do resultado após recursos interpostos 12/04/2021 

 

2. DAS VAGAS 

2.1.  Serão oferecidas vagas para os cargos de: Advogado, Agente 

Administrativo, Agente de Saúde, Agente Social, AOSD, Arquiteto, Assistente 

Social, Auxiliar de Mecânico Máquinas Pesadas, Auxiliar em Saúde Bucal, Biólogo, 

Bombeiro Civil, Cadastrador do CadÚnico, Cirurgião Dentista -PSB, Contador, 

Cuidador, Digitador do CadÚnico, Eletricista, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, 

Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro 

Florestal, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Guarda Municipal, Intérprete de Libras, Médico Anestesiologista - 

Plantão 24H, Médico Cardiologista - Plantão 24H, Médico Cirurgião Geral - Plantão 

24H, Médico Clinico Geral - Plantão 24H, Médico Gastroenterologista - Plantão 24H, 

Médico Ginecologista - Plantão 24H, Médico Neurologista - Plantão 24H, Médico 

Obstetra - Plantão 24H, Médico Ortopedista - Plantão 24H, Médico Pediatra - Plantão 

24H, Medico PSF (40h), Médico Psiquiatra - Plantão 24H, Medico veterinário, 

Monitor de Ônibus, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, 

Orientador social, Professor 30 H, Professor 40 H, Psicólogo, Psicopedagogo, 

Químico, Supervisor de Programas da Assistência Social, Técnico Agrícola, 

Técnico Agropecuária, Técnico Ambiental, Técnico em Prótese Dentaria, Técnico 

em Radiologia, Técnico Enfermagem, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Visitador 

Social, distribuídas de acordo com as necessidades constantes no Anexo I do presente 

Edital.    

3 - DAS VAGAS DESTINADOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

3.1 Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas 

previstas no inciso VIII, do Artigo 37, da Constituição Federal e no disposto no Decreto nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação alterada pelo Decreto nº. 5.296/2004 e 

Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas 

existentes, certificando-se, para tanto, que atendem às exigências necessárias para o 

desempenho das atividades relativas ao Contrato.  

3.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas 

categorias discriminadas no Artigo 4.º do Decreto n.º 3.298/1999, na Lei 13.146, de 06 de 

https://santaluzia.ma.gov.br/
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julho de 2015 e na Súmula 377 do STJ. 

3.3 Para concorrer as vagas reservados a pessoa com deficiência, o candidato 

deverá, no Formulário Eletrônico de Inscrição (CURRÍCULO), declarar a deficiência, 

observando se as exigências das Atividades relativas à categoria do Contrato a que 

concorre, que estão descritas de forma sintética no Anexo II deste Edital são compatíveis 

com a deficiência que apresenta. 

3.4 O candidato com deficiência deverá apresentar cópia legível do Laudo 

médico, emitido nos últimos 12 meses, atestando a especificidade, grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao Código de Classificação Internacional de Doenças 

- CID. 

3.5 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não comprovar essa 

condição ou deixar de atender ao disposto no Subitem 3.4 não será considerado pessoa 

com deficiência. 

3.6 Os candidatos declarados com deficiência, resguardadas as condições 

especiais previstas no Decreto n. º 3.298/1999, participarão do Processo Seletivo 

Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito à 

data, ao horário, à inscrição e apresentação dos documentos e Títulos e aos critérios de 

Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, assim como aos critérios de 

aprovação e classificação. 

3.7 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se 

classificado no Processo Seletivo Simplificado, figurará em listagem específica da cota, na 

listagem da ampla concorrência dos candidatos classificados para a categoria de sua 

opção. 

3.8 Caso não haja inscrição de candidatos com autodeclaração de pessoa com 

deficiência, os contratos reservados a eles serão preenchidos pelos demais candidatos, 

observando a ordem geral de classificação. 

3.9 Quando o número de vagas reservadas à pessoa com deficiência resultar 

em fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), arredondar-se-á para o número inteiro 

superior ou para o número inteiro inferior, quando resultar em fração menor 0,5 (cinco 

décimos). 

4. DAS INSCRIÇÕES E DOS PRÉ-REQUISITOS 

4.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas de 00:00h do dia 23 

de março de 2021 até às 23h e 59 min do dia 26 de março de 2021, no site da Prefeitura  

de Santa Luzia no endereço: https://santaluzia.ma.gov.br; 

4.2.  Para efetuar a inscrição o(a) candidato(a) deverá acessar o formulário 

eletrônico disponível no site da Prefeitura que servirá como CURRICULO, e anexar no 

formato PDF (Salvo como Arquivo Único) os seguintes documentos, devendo o arquivo ser 

nomeado da seguinte forma: NOME COMPLETO – CARGO: 

a) Carteira de Identidade ou equivalente; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Documento de quitação eleitoral;  

d) Comprovante de Endereço; 

e) Documentos de habilitação profissional; 

https://santaluzia.ma.gov.br/
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f) Documentos que comprovem experiência profissional; 

g) Carteira do respectivo Conselho de Profissão; 

h) Laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, atestando a especificidade, grau 

ou nível da deficiência, com expressa referência ao Código de Classificação Internacional 

de Doenças – CID (no caso de concorrer as vagas destinas às pessoas com deficiência). 

4.3 Somente serão aceitas certidões e declarações de tempo de serviço que 

estiverem em papel timbrado da empresa ou órgão público, devidamente assinada e 

carimbada pelo superior imediato da referida empresa ou instituição e que comprovarem 

experiência profissional na área específica ao cargo pretendido, consideradas válidas 

declarações com datas atualizadas nos últimos 90 dias para contagem de experiência 

profissional. 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O Processo Seletivo Simplificado, objeto deste Edital, contará   com as 

seguintes etapas: 

a) Etapa I - Inscrição, exclusivamente on-line, pelo link disponibilizado no site da 

Prefeitura https://santaluzia.ma.gov.br, sendo esta etapa de caráter eliminatório; 

b) Etapa II – Pré-seleção dos candidatos devidamente inscritos. A pré-seleção 

será realizada através da análise das informações prestadas pelos candidatos no momento 

da inscrição, exclusivamente on-line, e pela avaliação e comprovação da documentação 

comprobatória devidamente anexada. Somente serão classificados os candidatos que 

atendam aos requisitos e critérios estabelecidos neste Edital; 

c) Etapa III – Divulgação Preliminar dos candidatos selecionados de acordo com 

o perfil exigido para o cargo/vaga e critérios de pontuação de acordo com os quadros de 

Pontuações no Anexo III, de caráter eliminatório e classificatório;  

d) Etapa IV – Prazo para Recursos e análise do Recurso;  

e) Etapa V – Divulgação do Resultado;  

f) Etapa VI – Convocação dos APROVADOS, dentro do número de vagas; 

g) Formalização de contrato, etapa de caráter eliminatório. 

 

5.2. Ficam estabelecidos os seguintes critérios de classificação dos candidatos: 

a) Análise do Formulário Eletrônico de Inscrição (CURRÍCULO) títulos e 

experiência profissional: 100 pontos com base nos Anexo III; 

5.3. Quanto ao resultado do processo seletivo, será considerado aprovado e/ou 

classificado o candidato que obtiver no mínimo: 

a) a pontuação mínima de 50,00 (cinquenta) pontos para dos cargos de nível 

superior e Professor; 

b) para demais cargos a pontuação mínima será de 45,00 (quarenta e cinco) 

pontos; 
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6. AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (CURRICULO), TÍTULOS E 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS; 

6.1 A  seleção será precedida da contagem de pontos e serão apurados 

conforme descritos nos quadros de pontuações (Anexo III). 

 

7. DA COMISSÃO AVALIADORA 

7.1 Os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado serão avaliados e 

classificados pelas Comissões Avaliadoras instituídas no âmbito das respectivas 

Secretarias.      

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de 

pontuação, obtida mediante a soma dos pontos na análise do Formulário Eletrônico de 

Inscrição (CURRÍCULO), títulos e experiência profissional.  

8.2. No caso de empate na classificação para os cargos oferecidos, os 

critérios para aplicação do desempate serão os seguintes, nesta ordem: 

1º - O candidato com maior tempo de experiência no serviço público, no cargo 

pretendido; 

2º - O candidato que reside na comunidade da vaga pleiteada; 

3º - O candidato de maior idade.  

 

9. DOS RECURSOS QUANTO AO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

9.1. O prazo para a interposição dos recursos será de 2 (dois) dias após a 

divulgação do Resultado; 

9.2 Os recursos deverão ser interpostos junto à Comissão de Avaliação do 

Processo Seletivo, enviado através do e-mail: dpsantaluzia@gmail.com ;   

9.3 O recurso deverá indicar o nome completo do candidato, o número do CPF, 

cargo pretendido, as razões de fato, resumidamente, e de direito que fundamentam o pleito 

recursal; 

9.4 Somente serão providos os recursos que apontarem as circunstâncias que 

os justifiquem; 

9.5. O candidato recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 

pleito, sob pena de indeferimento do recurso;  

9.6. Será admitido apenas recurso enviado por meio eletrônico e será indeferido 

recurso extemporâneo; 

9.7. Na hipótese de deferimento de recurso que altere eventual classificação de 

candidato será publicada retificação refletindo a situação deferida; 

9.8. O resultado dos recursos interpostos será divulgado em até 24 horas após 

o término do prazo de interposição, e será publicado no site da Prefeitura.  

 

10.  DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO  

10.1. Somente após a apreciação dos recursos ocorrerá a  homologação do 

mailto:dpsantaluzia@gmail.com
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Resultado, que será publicado nos meios de comunicação oficial da Prefeitura de Santa 

Luzia em 05/04/2021. 

 

11. DO CADASTRO DE RESERVA 

11.1 Será criado um Cadastro de Reserva, conforme previsto no Anexo I deste 

Edital, para atender as eventuais necessidades de provimento de cargos que surjam no 

curso das atividades Administrativas para garantir a continuidade e a eficiência do serviço 

público. 

   

12. DA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 

12.1 Os candidatos aprovados, dentro do limite de vagas oferecidas, serão 

convocados pelas Secretarias Municipais para contratação temporária para os cargos de: 

Advogado, Agente Administrativo, Agente de Saúde, Agente Social, AOSD, 

Arquiteto, Assistente Social, Auxiliar de Mecânico Máquinas Pesadas, Auxiliar em 

Saúde Bucal, Biólogo, Bombeiro Civil, Cadastrador do CadÙnico, Cirurgião 

Dentista -PSB, Contador, Cuidador, Digitador do CadÚnico, Eletricista, Enfermeiro, 

Enfermeiro PSF, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, 

Engenheiro Florestal, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Guarda Municipal, Intérprete de Libras, Médico Anestesiologista - 

Plantão 24H, Médico Cardiologista - Plantão 24H, Médico Cirurgião Geral - Plantão 

24H, Médico Clinico Geral - Plantão 24H, Médico Gastroenterologista - Plantão 24H, 

Médico Ginecologista - Plantão 24H, Médico Neurologista - Plantão 24H, Médico 

Obstetra - Plantão 24H, Médico Ortopedista - Plantão 24H, Medico Pediatra - Plantão 

24H, Medico PSF (40h), Medico Psiquiatra - Plantão 24H, Medico veterinário, 

Monitor de Ônibus, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesadas, 

Orientador social, Professor 30 H, Professor 40 H, Psicólogo, Psicopedagogo, 

Químico, Supervisor de Programas da Assistência Social, Técnico Agrícola, 

Técnico Agropecuária, Técnico Ambiental, Técnico em Prótese Dentaria, Técnico 

em Radiologia, Técnico Enfermagem, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Visitador 

Social, de acordo com a necessidade do Município;   

12.2. A remuneração mensal dos servidores contratados pelo Processo Seletivo 

Simplificado obedecerá ao quadro disposto no Anexo I deste Edital;   

12.3. O candidato convocado para assinatura do Contrato deverá manifestar-se 

expressamente, sobre a aceitação ou não de sua contratação. O não comparecimento para 

assinatura do contrato, no prazo estabelecido no ato convocatório, implicará renúncia do 

direito.    

12.4. Ocorrendo desistência de candidatos ou necessidade de novas 

contratações, as secretarias do município farão a convocação de outro candidato(a) 

aprovado; 

12.5 Apresentar Declaração de não acumulação ilegal de cargo/emprego/função 

pública, salvo no caso previsto na Constituição Federal, caso fique comprovado a 

acumulação ilegal de cargos públicos o candidato não será contratado e será convocado o 

candidato subsequente; 
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12.6 Não ter contra si, relatório de atuação profissional anterior, produzido pela 

Secretaria correspondente ao cargo, fundamentado em documentos de índole 

incontestável, que retrate postura profissional incompatível com a investidura em cargo, 

emprego/função pública, quando for o caso. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, 

atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhes 

disser respeito. 

13.2. A Comissão do Processo Seletivo divulgará as alterações a que se refere 

o subitem anterior, assim como os avisos e notas oficiais a respeito do mesmo, que 

passarão a integrar o presente Edital. 

13.3. A inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, das condições contidas 

neste Edital, incluindo-se os Anexos, que constituem partes integrantes das normas que 

regem o presente Processo Seletivo Simplificado e das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

13.4. Não serão fornecidas aos candidatos quaisquer declarações 

comprobatórias de habilitação, classificação e pontos obtidos, valendo, para esse fim, 

divulgação após sua homologação pelas secretarias do Município.    

13.5. A classificação no presente Processo Seletivo não assegura ao candidato, 

o direito à contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado, em caso de 

desistência de candidato(s) aprovados(s), seguindo a rigorosa ordem de classificação e de 

acordo com as necessidades do Município. 

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 

 

Santa Luzia-MA, 22 de março de 2021. 

 

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ 
Prefeita de Santa Luzia 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO I 

ESCOLA LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 
RESERVA 

PCD 5%  TOTAL 

UNIDADE INTEGRADA ABDON 
BRAIDE 

SEDE 

AOSD 0 5 0 5 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

PROFESSOR 40 HS 0 3 0 3 

PROFESSOR 30 HS 0 3 0 3 

CUIDADOR 0 4 0 4 

UNIDADE INTEGRADA 
ACADEMICO JOSE SARNEY 

SEDE 
AOSD 0 3 0 3 

CUIDADOR 0 6 0 6 

UNIDADE INTEGRADA 
FRANCISCO DE ASSIS 
SUDÁRIO DE OLIVEIRA 

SEDE 
CUIDADOR 0 7 1 8 

AOSD 0 2 0 2 

COLÉGIO DEHON ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SEDE 

CUIDADOR 0 9 1 10 

AG. ADM. 0 2 0 2 

PROFESSOR 40 HS 0 4 0 4 

PROFESSOR 30 HS 0 1 0 1 

AOSD 0 3 0 3 

UNIDADE INTEGRADA DEURIS 
DE DEUS 

SEDE 

CUIDADOR 0 4 0 4 

INTERPRETE LIBRAS 0 1 0 1 

PROFESSOR 30 HS 0 1 0 1 

UNIDADE ESCOLAR 
GONÇALVES DIAS 

SEDE 

CUIDADOR 0 6 0 6 

AOSD 0 4 0 4 

PROFESSOR 40 HS 0 1 0 1 

UNIDADE ESCOLAR JOSÉ 
FERREIRA LEITE 

SEDE 
AOSD 0 3 0 3 

CUIDADOR 0 2 0 2 

UNIDADE ESCOLAR PADRE 
JOÃO MOHANA 

SEDE AOSD 

0 

2 

0 

2 

UNIDADE ESCOLAR PROF. 
SILVANIA MARIA   

SEDE 

AOSD 0 5 1 6 

CUIDADOR 0 2 0 2 

PROFESSOR 40 HS 0 1 0 1 

UNIDADE ESCOLAR 
MARINALDO MENESES 

SEDE 
AOSD/VIGIA 0 3 0 3 

AOSD 0 4 1 5 

PRE-ESCOLAR 
FRANCISQUINHO 
PERNAMBUCANO 

SEDE 
CUIDADOR 0 1 0 1 

AOSD 0 2 0 2 
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CRECHE SACI PERERE SEDE AOSD 

0 

1 

0 

1 

JARDIM DE INFANCIA ARCO 
IRIS 

SEDE 
CUIDADOR 0 2 0 2 

AOSD 0 1 0 1 

JARDIM DE INFANCIA JESUS 
DE NAZARÉ 

SEDE CUIDADOR 

0 

1 

0 

1 

CRECHE CIRANDA 
CIRANDINHA 

SEDE 
AOSD/VIGIA 0 2 0 2 

AOSD 0 2 0 2 

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEDE 

PSICOLOGA 0 1 0 1 

NUTRICIONISTA 0 2 0 2 

PSICOPEDAGOGA 0 1 0 1 

ASSISTENTE SOCIAL 0 1 0 1 

TOTAL DE VAGAS NO POLO I  0 109 4 113 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO II 

ESCOLA LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

PCD 5% 
das 

vagas 
Lei TOTAL  

U. I. CATULO DA PAIXÃO 
CEARENSE 

POV DIOCLECIO 

AOSD/VIGIA 0 2 0 2 

AG. ADM. 0 1 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. I. MARIA DE MOURA LIMA POV MARIA FERREIRA 
AOSD 0 1 0 1 

CUIDADOR 0 1 0 1 

U. E. TRAVASSOS 
FURTADO 

POV MAGUARY AOSD 0 1 
0 

1 

U. E.  JOSÚE MONTELO 
POV SÃO JOSE DO 

AMANCIO 
AOSD/VIGIA 0 2 

0 
2 

U. E.  PROFESSOR JOSÉ 
CHAGAS 

POV SAO RAIMUNDO DA 
PIABA 

AG. ADM. 0 1 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E.  MARIO DONATO POV IGARAPE DO INDIO 

PROFESSOR 40 
H 

1 0 
0 

1 

AOSD 0 1 0 1 

E. M. CENTRO DOS 
MOEDAS 

POV CENTRO DOS 
MOEDAS 

PROFESSOR 40 
H 

1 0 
0 

1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E.  CORA CORALINA POV CENTRO DO FOGOIO 
PROFESSOR 40 

H 
1 0 

0 

1 

U. E.  CECILIA MEIRELES POV BELA VISTA 

PROFESSOR 30 
H 

1 0 
0 

1 

INTERPRETE 
LIBRAS 

0 1 
0 

1 

U. E.  RUBEM ALMEIDA POV CAJA AOSD 0 1 0 1 

TOTAL DE VAGAS NO POLO II 4 15 0 19 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO III 

ESCOLA  LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

PCD TOTAL 

U. E. JOAQUIM 
SOUSANDADRE 

POV BOA ESPERANÇA AOSD 
0 

1 0 1 

U. E. NINA RODRIGUES POV DUAS BARRACAS AOSD 0 1 0 1 

U. E. ANTONIO DOS REIS 
RAYOL 

POV CENTRO DO 
ANSELMO 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AG. ADM. 0 1 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. LEONEL COELHO 
POV SAO JOAO DA 

MATA 
AOSD/VIGIA 

0 
1 0 1 

U. E. BATISTA DE GODOIS 
POV IGARAPE DAS 

LAGES 
AOSD 

0 
1 0 1 

U. E. ARTUR AZEVEDO POV CAJUEIRO PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

E. M. AGUA BOA POV AGUA BOA PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

U. E. PROF. ROSA MOCHEL POV SUMAUMA AOSD 0 2 0 2 

U. E. JOSÉ LINO COUTINHO POV RIO GRANDENSE 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

AOSD/VGIA 0 1 0 1 

U. E. SANTA CLARA POV SETE BARRACAS PROFESSOR 40 H 

1 

0 0 1 

TOTAL DE VAGAS POLO III 6 10 0 16 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO IV 

ESCOLA  LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

PCD TOTAL 

U. E. Santos Dumont Pov. Jabota AOSD/vigia 0 1 0 1 

U. E. João do Vale 
Pov. Centro do 

Madeira 
AOSD/vigia 0 1 0 1 

U. E. Graciliano Ramos Pov. Maravilha PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

Escola  Divisão Pov. Divisão 

PROFESSORA 40 
H 

1 0 0 1 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

Creche Chapeuzinho Vermelho Pov. Esperantina 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

PROFESSOR 40 H 3 0 0 3 

CRECHE PEQUENOS 
BRILHANTES 

POV FLORESTA AOSD/VIGIA 0 2 0 2 

    AOSD 0 1 0 1 

TOTAL DE VAGAS NO POLO IV 6 7 0 13 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO V 

ESCOLA LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO DE 

RESERVA 
PCD TOTAL 

Escola  

Centro do Gino 
PROFESSOR  40 H 1 0 0 1 

PROFESOR 30 H 1 0 0 1 

U. E. Pedro Rufino de Sousa 

Centro do Hermógenes 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U.E Emilio Ferreira Granito PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

Escola  

Vila Caju 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. Victor Rodrigues 

Centro do Adão 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. Luis Moraes Rego 

Aldeia 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. Joaquim José de Carvalho Bolero PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

U. E. Antonio Lobo 

Santo Antonio da Boiada 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. Francisco Dias Carneiro 

Campo Grande 

PROFESSOR 40 HR 10 0 0 10 

AOSD 0 1 0 1 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

0 1 0 1 

U. E. PROF. NASCIMENTO DE MORAES 
  

POV. SENTADA 
  

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

TOTAL DE VAGAS DO POLO V 
21 8 0 29 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO VI 

ESCOLA LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

PCD TOTAL 

U. E. Alessandro S. Oliveira Santa Helena PROFESSOR 40 H 1 
0 

0 1 

AOSD 0 
2 

0 2 

Escola  Embaúba Ferrada PROFESSOR 40 H 3 
0 

0 3 

Escola  Brejo Grande PROFESSOR 40 H 3 
0 

0 3 

U. E. Miguel Marinho Entrada da Arara PROFESSOR 40 H 1 
0 

0 1 

PROFESSOR 30 H 1 
0 

0 1 

AOSD 0 
1 

0 1 

Escola  Brejo do Meio PROFESSOR 40 H 2 
0 

0 2 

AOSD 0 
1 

0 1 

Escola  Promasa AOSD 0 
1 

0 1 

AOSD VIGIA 0 
1 

0 1 

Escola  Agua Limpa II PROFESSOR 30 H 1 
0 

0 1 

Escola  Centro do Silvestre PROFESSOR 40 H 1 
0 

0 1 

Escola  Igarapé de Areia AOSD 0 
1 

0 1 

U. E. Manoel Bandeira Cachorro Preto PROFESSSOR 40 H 3 
0 

0 3 

AOSD 0 
1 

0 1 

AG. ADM 0 
1 

0 1 

U. E. Getulio Vargas Baixão PROFESSOR 30 H 1 
0 

0 1 

AOSD 0 
1 

0 1 

Escola  Vila Vidal PROFESSOR 40 H 1 
0 

0 1 

PROFESSOR 30 H 1 
0 

0 1 

CUIDADOR 0 
1 

0 1 

AOSD 0 
1 

0 1 

U. E. Graça Aranha Brejo dos Caboclos AOSD 0 
3 

0 3 

AOSD/VIGIA 0 
1 

0 1 

Escola  Agua Preta PROFESSOR 30 H 2 
0 

0 2 

U. E. Vinicius de Moraes Policarpo AOSD 0 
1 

0 1 

TOTAL DE VAGAS DO POLO VI 21 17 0 38 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO VII 

ESCOLA LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 

DE RESERVA 
PCD TOTAL 

U. E. Fernando Gabeira Ferro Velho PROFESSOR 40 H 4 0 0 4 

Escola  Planalto Rural PROFESSOR 40 H 4 0 0 4 

U. E. Juracy Batista Vila Boa Esperança AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

Escola  Vila Eliete 
PROFESSOR 40 H 4 0 0 4 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. Fernando Pessoa Cacique I 
PROFESSOR 40 H 3 0 0 3 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

Escola  Fazenda Cacique 
PROFESSOR 40 H 3 0 0 3 

AOSD 0 1 0 1 

Escola  Baixão do Açude PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

Escola  Centro do Elias PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

Escola  Chapada Santa Inácio PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

Escola  Brejo Parional 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

Escola  Alto Parional PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

TOTAL DE VAGAS POLO VII 24 4 0 28 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO VIII 

ESCOLA  LOCALIZAÇÃO CARGO VAGAS 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

PCD TOTAL 

U. I. ASSIS MARRECA POV FAISA 

PROFESSOR 40 H 0 1 0 1 

Ag. ADM 
0 

1 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

U. E. INACIO RAPOSO POV ARAPARI 

PROFESSOR 30 H 
1 

0 0 1 

PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

AOSD 
0 

2 0 2 

U. E. OLAVO BILAC POV CAMPINHO 
PROFESSOR 40 H 

1 
0 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

U. E. JOAQUIM OSORIO DUQUE 
ESTRADA 

POV BARRO VERMELHO 
PROFESSOR 30 H 

4 
0 0 4 

AOSD 
0 

1 0 1 

U. E. CRISTOVÃO COLOMBO POV BREJO DO GONZAGA PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

E. M. CHUPEIRO POV CHUPEIRO 

PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

PROFESSOR 30 H 
1 

0 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

U. E. MACHADO DE ASSIS 
POV VILA SANTO ANTONIO 

II 

PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

PROFESSOR 30 H 
1 

0 0 1 

AOSD 
0 

1 0 1 

E. M. CENTRO DO ZÉ PROFIRO 
POV CENTRO DO ZE 

PROFIRO 

PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

PROFESSOR 30 H 
1 

0 0 1 

E. M. DEMORA POV DEMORA PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

E. M. PICARREIRA DA BOIADA 
POV PICARREIRA DA 

BOIADA 
PROFESSOR 40 H 

2 
0 0 2 

E. M. FLEXAL POV FLEXAL PROFESSOR 40 H 2 0 0 2 

E. M. BREJO DO ANANÁS POV BREJO DO ANANAS 

PROFESSOR 40 H 1 1 0 2 

PROFESSOR 30 H 1 1 0 2 

AOSD 0 1 0 1 

E. M. RETIRO DA FLEXAL POV RETIRO DA FLEXAL PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

E. M.  VAZANTE GRANDE POV VAZANTE GRANDE PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

E. M. SEDE DA FLEXAL POV SEDE DA FLEXAL PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

U. E. JOAQUIM COSTA DOS SANTOS POV BURDÃO 
PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 
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E. M. BREJO DO PIAUI POV BREJO DO PIAUI PROFESSOR 30 H 
1 

0 0 1 

E. M. VILA DO VASCO POV VILA VASCO PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

E. M. VILA BETANIA POV VILA BETANIA PROFESSOR 40 H 
1 

0 0 1 

TOTAL DE VAGA NO POLO VIII 
  28 16 

0 
44 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SEMED 

POLO IX 

ESCOLA LOCALIDADE PROF VAGAS 
CADASTRO 

DE 
RESERVA 

PCD 
TOTA

L 

E. M.  VILA ISABEL 

POV VILA ISABEL 

CUIDADOR 0 1 0 1 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. RAIMUNDO ANCELMO DIAS POV AGUA BOA II PROFESSOR 40 H 2 0 0 2 

U. E.  VITALINA ALMEIDA 

POV BOA 
ESPERANÇA 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

E. M.  JURUPARANA 
POV 

JURUPARANA 

PROFESSOR 40 H 2 0 0 2 

AOSD 0 1 0 1 

E. M.  ARRASTÃO DO JUCÁ 
POV ARRASTAO 

DO JUCÁ 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

E. M. ARRASTÃO DO SERINGAL II 
POV ARRASTAO 
DO SERINGAL II 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. MANOEL VIANA 
POV CHAPADA DO 

JOAQUINZÃO 

AOSD 0 1 0 1 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

E. M. VILA UNIÃO 
POV VILA UNIÃO 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. DRA. OLGA BENTO 

POV VILA DO 
INCRA 

PROFESSOR 30 H 4 0 0 4 

AOSD 0 4 0 4 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

CUIDADOR 0 10 0 10 

AG. ADM. 0 2 0 2 

MOTORISTA 0 2 0 2 

E. M.  BAIXÃO DA ALEGRIA 
POV BAIXAO DA 

ALEGRIA 

PROFESSOR 40 H 2 0 0 2 

AOSD 0 1 0 1 

E. M. ALDEIA TOARY 

POV ALDEIA 
TOARY 

PROFESSOR 30 H 4 0 0 4 

PROFESSOR 40 H 0 1 0 1 

AG. ADM. 0 1 0 1 

AOSD 0 2 0 2 

AOSD/VIGIA 0 2 0 2 

E. M. ALDEIA MARANAWI POV ALDEIA 
MARANAWI 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

E. M. ALDEIA COCALINHO POV ALDEIA 
COCALINHO 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

 

 
 

E. M. ALDEIA BOA VISTA POV ALDEIA BOA 
VISTA 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

E. M. ALDEIA DA PONTE POV ALDEIA DA 
PONTE 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

E. M. ALDEIA CRYOLY POV ALDEIA 
CRYOLY 

PROFESSOR 30 H 1 0 0 1 

UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO 
SANTANA NERES POV VILA ALTO 

BRASIL 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

PROFESSOR 30 H 3 0 0 3 

AOSD 0 1 0 1 

U. E. PAULO FREIRE 

POV VILA DO 
INCRA 

AOSD/VIGIA 0 1 0 1 

PROFESSOR 40 H 1 0 0 1 

AOSD 0 2 0 2 

TOTAL DE VAGAS NO POLO IX   29 38 0 67 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS – DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 

CARGO 
Valor do 

Salário ($) 
Carga 

Horária 
VAGAS 

CADASTRO 
RESERVA 

PCD 
5% 

TOTAL 

Advogado 2.000,00 40H 0 5 0 5 

Agente Administrativo 1.100,00 40H 0 98 5 103 

Agente de Saúde 1.100,00 40H 0 19 1 20 

Agente Social 1.100,00 40H 0 5 0 5 

Aosd 1.100,00 40H 0 242 14 256 

Arquiteto 1.500,00 40H 0 1 0 1 

Assistente social 1.500,00 40H 0 14 1 15 

Auxiliar de Mecânico Máquinas 
Pesadas 

2.206,35 40H 0 1 0 1 

Auxiliar em Saúde Bucal 1.100,00 40H 0 13 1 14 

Biólogo 1.500,00 40H 0 1 0 1 

Bombeiro Civil 1.100,00 40H 0 9 1 10 

Cadastrador do CadÙnico 1.100,00 40H 0 5 0 5 

Contador 2.000,00 40H 0 1 0 1 

Cirurgião Dentista -PSB 1.800,00 40H 0 16 0 16 

Digitador do CadÚnico 1.100,00 40H 0 8 0 8 

Eletricista 1.200,00 40H 0 1 0 1 

Enfermeiro 1.500,00 40H 0 15 1 16 

Enfermeiro PSF 1.800,00 40H 0 28 2 30 

Engenheiro Agrônomo 1.500,00 40H 0 2 0 2 

Engenheiro Ambiental 1.500,00 40H 0 2 0 2 

Engenheiro Civil 1.500,00 40H 0 4 0 4 

Engenheiro Florestal 1.500,00 40H 0 1 0 1 

Farmacêutico Bioquímico 2.300,00 40H 0 8 1 9 

Fiscal Ambiental 1.100,00 40H 0 2 0 2 

Fisioterapeuta 1.800,00 40H 0 10 2 12 

Fonoaudiólogo 1.500,00 40H 0 2 0 2 

Guarda Municipal 1.100,00 40H 0 27 3 30 

Médico Anestesiologista 2.500,00 
Palntão 

24H 
0 1 0 1 

Médico Cardiologista 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 2 0 2 

Médico Cirurgião Geral 2.500,00 
Palntão 

24H 
0 3 0 3 

Médico Clinico Geral 1.800,00 
Palntão 

24H 
0 6 0 6 

Médico Gastroenterologista 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 1 0 1 

Médico Ginecologista 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 2 0 2 

Médico Neurologista 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 1 0 1 

Médico Obstetra 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 3 0 3 

Médico Ortopedista 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 1 0 1 

Medico Pediatra 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 1 0 1 

Medico PSF (40h) 4.000,00 40H 0 25 2 27 

Medico Psiquiatra 2.000,00 
Palntão 

24H 
0 1 0 1 

Medico veterinário 1.500,00 40H 0 2 0 2 

Motorista 2.200,00 40H 0 21 0 21 

Nutricionista 1.500,00 40H 0 4 0 4 

Operador de Máquinas Pesadas 2.206,35 40H 0 4 0 4 

Orientador social 1.100,00 40H 0 74 6 80 

Psicólogo 1.500,00 40H 0 9 0 9 

Psicopedagogo 1.550,00 40H 0 2 0 2 

Químico 2.863,28 40H 0 1 0 1 

Supervisor de Prorgramas da 
Assistência Social 

2.000,00 40H 0 2 0 2 

Técnico  Ambiental 1.100,00 40H 0 1 0 1 

Técnico agrícola 1.100,00 40H 0 1 0 1 
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CARGO 
Valor do 

Salário ($) 
Carga 

Horária 
VAGAS 

CADASTRO 
RESERVA 

PCD 
5% 

TOTAL 

Técnico Agropecuária 1.100,00 40H 0 1 0 1 

Técnico em Prótese Dentaria 1.100,00 40H 0 1 0 1 

Técnico em Radiologia 1.532,40 40H 0 3 0 3 

Técnico Enfermagem 1.100,00 40H 0 65 2 67 

Tecnólogo em Gestão ambiental 1.100,00 40H 0 1 0 1 

Visitador Social 1.100,00 40H 0 23 2 25 

Totais   0 821 44 865 
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ANEXO II  

 ATRIBUIÇÕES/REQUISITOS BÁSICOS PARA O CARGO 

CARGO/ SALÁRIO/ 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ATRIBUIÇÕES 
REQUISITOS 

BÁSICOS 

Professor 30 e 40 h 

- Participar de todo o processo ensino 

aprendizagem, em ação integrada escolar x 

comunidade; 

- Construir e cumprir planos de trabalho, em 

conformidade com a proposta pedagógica da 

Unidade de Ensino; 

- Elaborar, acompanhar e avaliar planos, 

programas e projetos de que necessitar a 

unidade escolar; 

- Participar da construção da proposta 

pedagógica da Unidade de ensino; 

- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

- Estabelecer estratégia de recuperação para 

os alunos de menor rendimento; 

- Cumprir os dias letivos e horas-aula 

previstos em lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

- Contribuir para a articulação entre Escola, 

família e comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistério normal 
 

Nutricionista/ R$ 
1.500/40h 

- Prestar serviços de assistência nutricional, 

dietoterápica e outros serviços pertinentes à 

função de Nutricionista nas Escolas da Rede  

de Ensino Fundamental, Pré-Escolas e 

Creches. 

- Prestação de serviços de assistência 

nutricional dietoterápica, prescrição, 

planejamento, análise, avaliação e supervisão 

de dietas nutricionais para crianças;  

- Promover a orientação e educação alimentar 

nas escolas municipais, pré-escolas e 

creches;  

- Elaborar previsão de consumo periódico de 

gêneros alimentícios e materiais de consumo;  

- Orientar e supervisionar a administração de 

dietas;  

- Integrar a equipe multidisciplinar. 

Diploma de nível 
superior em Nutrição. 

Carteira do respectivo 
Conselho de Profissão. 

Assistente 
Social/R$1.500/30H 

- Atendimento e acompanhamento 

sistemático às famílias e alunos das unidades 

escolares, colaborando para a garantia do 

direito ao acesso e permanência do 

educando na escola; 

- Elaboração de Plano de Trabalho da equipe, 

contemplando ações/projetos para os 

diferentes segmentos da comunidade 

Diploma de nível 
superior em Serviço 
Social. 
Carteira do respectivo 
Conselho de Profissão. 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

 

 
 

escolar, considerando as especificidades do 

território; 

- Monitoramento e acompanhamento dos 

educandos em situação de não frequência e 

evasão escolar; 

- Elaboração de relatórios de sistematização 

do trabalho realizado, contendo análises 

quantitativas e qualitativas; 

- Levantamento dos recursos da área de 

abrangência e articulação com a Rede 

Intersetorial; 

- Realização de estudos e pesquisas que 

identifiquem o perfil socioeconômico - cultural 

da população atendida, suas demandas, 

características do território, dentre outras 

temáticas; 

- Realização de reuniões de estudos 

temáticos, oficinas, estudo de casos, 

professores e equipe diretora/pedagógica da 

unidade escolar; 

- Participação nos espaços dos conselhos de 

políticas e direitos, fóruns, em especial das 

áreas da educação, assistência, criança e 

adolescente e saúde; 

- Fortalecimento da parceria com as equipes 

dos Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS e 

unidades de saúde para viabilizar o 

atendimento e acompanhamento integrado 

da população atendida; 

- Participação semanal em reunião de 

supervisão, estudo de casos e planejamento. 

Psicólogo/R$ 1.500/ 40H 

- Analisar o campo de atuação profissional e 

seus desafios contemporâneos;  

- Analisar o contexto em que atua 

profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional; 

- Identificar e analisar necessidades de 

natureza psicóloga, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e agir de forma coerente 

com referenciais teóricos e características da 

população-alvo;  

- Identificar, definir e formular questões de 

investigação científica no campo da 

Psicologia, escolher e utilizar instrumentos e 

procedimentos de coleta de dados em 

Psicologia, tendo em vista a sua pertinência;  

- Avaliar fenômenos humanos de ordem 

cognitiva, comportamental e efetiva, em 

diferentes contextos; realizar diagnóstico e 

avaliação de processos psicológicos de 

indivíduos, de grupos e de organizações;  

- Realizar diagnóstico psicossocial que 

viabilize a construção de projetos de 

intervenção; coordenar e manejar processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de nível 
superior em Psicologia. 
Carteira do respectivo 
Conselho de Profissão. 
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grupais, considerando as diferenças 

individuais e socioculturais dos seus 

membros;  

- Atuar inter e multi profissionalmente, sempre 

que a compressão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar;  

- Atuar profissionalmente, em diferentes 

níveis de ação, de caráter preventivo ou 

terapêutico, considerando as características 

das situações e dos problemas específicos 

com os quais se depara;  

- Realizar orientação, aconselhamento 

psicológico e atendimento psicológico no 

âmbito da prestação social básica e especial;  

- Elaborar relatos científicos, pareceres 

técnicos, laudos e outras comunicações 

profissionais;  

- Prestar serviços de assessoria ou 

consultoria para órgão públicos e/ou privados 

e executar ações de coordenação ou direção 

em serviços e programas. 

Psicopedagogo/ 
R$ 1.550/40H 

- Atuar preventivamente de forma a garantir 

que a escola seja um espaço de 

aprendizagem para todos; 

- Avaliar as relações vinculares relativas a: 

professor/aluno; aluno/aluno/; família/escola, 

fomentando as interações interpessoais para 

intervirmos processos do ensinar e aprender; 

- Enfatizar a importância de que o 

planejamento deve contemplar conceitos e 

conteúdos estruturantes, com significado 

relevante e que levem a uma aprendizagem 

significativa, elaborando as bases para um 

trabalho de orientação do aluno na 

construção de seu projeto de vida, com 

clareza de raciocínio e equilíbrio; 

- Identificar o modelo de aprendizagem do 

professor e do aluno e intervir, caso 

necessário, para torná-lo mais eficaz; 

- Assessorar os docentes nos casos de 

dificuldades de aprendizagem; 

- Encaminhar, quando necessário, os casos 

de dificuldades de aprendizagem para 

atendimento com especialistas em centros 

especializados; 

- Mediar a relação entre profissionais 

especializados e escola nos processos 

terapêuticos; 

- Participar de reuniões da escola com as 

famílias dos alunos colaborando na discussão 

de temos importantes para a melhoria do 

crescimento de todos que estão ligados 

àquela instituição; 

 

 

 

 

Diploma de nível 
superior em Pedagogia 
com especialização em 
Psicopedagogia 
institucional e/ou clinica 
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- Atender, se necessário, funcionários da 

escola que possam necessitar de uma 

orientação quanto ao desempenho de suas 

funções no trato com os alunos. 

Cuidador/R$ 1.100/40H 

- Cuidar e acompanhar a criança na 

locomoção pelas dependências da escola, - 

Auxiliar no aprendizado ao copiar a matéria 

ou, caso o aluno não tenha autonomia motora 

ou intelectual para tanto, ler e escrever por 

ele.  

- Cuidar da higiene do aluno, garantindo que 

ele esteja sempre limpo e asseado; 

- Auxiliar o aluno portador de necessidades 

especiais nas idas ao banheiro e, caso o 

aluno possua autonomia para se limpar 

sozinho, seu trabalho passa a ser estar 

presente e supervisionar as idas ao banheiro; 

- Prestar atendimento ao aluno portador de 

necessidade especial; 

- Organizar o local de trabalho, zelar pela 

conservação de bens e valores sob sua 

guarda e responsabilidade;  

- Obedecer às normas administrativas 

concernentes as atividades do órgão de 

atuação; 

- Prestar informações atípicas ao Professor 

para que esse faça o contato necessário com 

os Pais, Responsáveis, Direção e 

Coordenação Pedagógica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de nível médio 
 

Intérprete de Libras/  
R$ 1.100/40H 

- Fazer tradução e interpretação da Língua 

Portuguesa para Libras de todas as áreas de 

conhecimento do currículo da educação 

básica em escolas da rede pública . 

Intermediar a comunicação entre 

interlocutores surdos e ouvintes em situações 

do cotidiano escolar; 

- Prestar serviço em seminários e/ou outros 

eventos de formação continuada, quando 

solicitado.  

- Participar do planejamento nas escolas que 

têm aluno surdo, sempre que houver 

necessidade. 

- Interagir com o professor regente nas ações 

pedagógicas que estão sendo planejadas e 

/ou realizadas.  

- Realizar outras atividades compatíveis com 

a sua especialização profissional; 

- Selecionar e elaborar recursos didáticos 

para o atendimento educacional 

especializado em Libras e em Língua 

Portuguesa, respeitando as diferenças entre 

os alunos com surdez e os momentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de nível médio; 

Curso de Libras 
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didático-pedagógicos em que serão 

utilizados. 

Agente Administrativo/ 
R$ 1.100/40H 

- Executar Atividades Administrativas em 

Geral nas Diversas Áreas da Instituição, e 

suporte Administrativo; trabalhos de 

digitação, emissão e preenchimento de 

documentos, guias, controles diversos, 

organização e atualização de arquivos, 

conferência de documentação e contas; 

- Atendimento ao Público, recebimento, 

expedição e distribuição de correspondência;  

- Organizar o local de trabalho;  

- Zelar pela conservação de bens e valores 

sob sua guarda e responsabilidade;  

- Obedecer às normas administrativas 

concernentes as atividades do órgão de 

atuação; 

 

 

 

Diploma de nível médio; 

 

Monitor/R$ 1.100/40H 

- Acompanhar alunos desde o embarque no 

transporte escolar até seu desembarque na 

escola de destino, assim como acompanhar 

os alunos desde o embarque, no final do 

expediente escolar, até o desembarque nos 

pontos próprios;  

- Verificar se todos os alunos estão 

assentados adequadamente dentro do 

veículo de transporte escolar;  

- Orientar os alunos quanto ao risco de 

acidente, evitando colocar partes do corpo 

para fora da janela;  

- Zelar pela limpeza do transporte durante e 

depois do trajeto;  

- Identificar a instituição de ensino dos 

respectivos alunos e deixá-los dentro do local;  

- Ajudar os alunos a subir e descer as escadas 

dos transportes;  

- Verificar a segurança dos alunos no 

momento do embarque e do desembarque;  

- Verificar os horários dos transportes, 

informando aos pais e alunos; conferir se 

todos os alunos frequentes no dia estão 

retornando para os lares;  

- Ajudar os pais de alunos especiais na 

locomoção dos alunos executar tarefas afins. 

 

 

 

 

 

 

Diploma de nível médio; 

 

Eletricista/R$ 1.200/40H 

- Confeccionar instalações elétricas em 

prédios públicos;  

- Localizar e reparar defeitos em sistemas 

elétricos;  

- Recuperar aparelhos eletrodomésticos;  

- Distribuir, orientar e fiscalizar a execução de 

tarefas que eventualmente forem executadas 

sob seu comando;  

- Relacionar e controlar o material necessário 

aos serviços a executar;  

 

 

Diploma de nível médio; 

Curso técnico em 
eletricista 
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- Desempenhar tarefas afins. 

Motorista de Ônibus 
Escolar/R$2.200/40H 

- Acompanhar alunos desde o embarque no 

transporte escolar até seu desembarque na 

escola de destino, assim como acompanhar 

os alunos desde o embarque, no final do 

expediente escolar, até o desembarque nos 

pontos próprios;  

- Verificar se todos os alunos estão 

assentados adequadamente dentro do 

veículo de transporte escolar;  

- Zelar pela limpeza do transporte durante e 

depois do trajeto;  

- Identificar a instituição de ensino dos 

respectivos alunos e deixá-los dentro do local; 

- Ajudar os alunos a subir e descer as escadas 

dos transportes;  

- Verificar a segurança dos alunos no 

momento do embarque e do desembarque;  

- Verificar os horários dos transportes, 

informando aos pais e alunos;  

- Conferir se todos os alunos frequentes no 

dia estão retornando para os lares;  

- Executar tarefas afins;  

- Tratar os alunos com urbanidade e respeito, 

comunicar casos de conflito ao responsável 

pelo transporte de alunos;  

- Ser pontual e assíduo, ter postura ética e 

apresentar-se com vestimentas confortáveis e 

adequadas para o melhor atendimento às 

necessidades dos alunos.  

- Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de nível médio; 

Carteira de habilitação 
Categoria “D” 

 

AOSD/VIGIA/R$1.100/40H 

- Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e 

imediações, examinando portas, janelas e 

portões, para assegurar-se de que estão 

devidamente fechados, atentando para 

eventuais anormalidades;  

- Impedir a entrada, no prédio ou áreas 

adjacentes, de pessoas estranhas e sem 

autorização, fora do horário de trabalho, 

convidando-as a se retirarem, como medida 

de segurança;  

- Comunicar à chefia imediata qualquer 

irregularidade ocorrida durante seu plantão, 

para que sejam tomadas as devidas 

providências;  

- Zelar pelo prédio e suas instalações físicas 

como jardim, pátio, cercas, muros, telhado, 

portões, sistemas elétricos e hidráulicos 

tomando as providências que fizerem 

necessárias para sua manutenção e 

conservação do patrimônio;  

 

 

 

 

 

 

Documentos de 
escolaridade de nível 

Fundamental completo 
ou incompleto 
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- Executar outras tarefas correlatas. 

(pequenas capinas, limpezas ao redor 

externo da escola) 

- Controlar movimentação de pessoas, 

veículos, bens, materiais, etc.; 

- Atender e prestar informações ao público.; 

AOSD/R$ 1.100/40H 

- Abrir e fechar prédios públicos; 

- Limpar as dependências dos prédios 

públicos, varrendo, encerando e lavando 

assoalhos, ladrilhos, pisos e vidraças;  

- Manter a higiene das instalações sanitárias 

e da cozinha;  

- Espanar móveis e janelas;  

- Arrumar a cozinha, limpando a geladeira, 

lavando louças, recipientes e vasilhames;  

- Preparar e servir cafezinho;  

- Solicitar a compra de material de limpeza e 

de cozinha;  

- Cumprir mandados externos;  

- Preparar e servir merenda;  

- Executar outras tarefas correlatas.  

- Organizar o local de trabalho,  

- Zelar pela conservação de bens e valores 

sob sua guarda e responsabilidade;  

- Obedecer às normas administrativas 

concernentes as atividades do órgão de 

atuação;  

- Executar outras tarefas correlatas. 

(pequenas capinas, limpezas ao redor 

externo da escola) 

 
 
 
 
 
 
 

Documentos de 
escolaridade de nível 

Fundamental completo 
ou incompleto 

Advogado/ 
R$ 2.000,00/40H 

Planejar, coordenar e executar contratos e 

atos preparatórios, bem como anteprojeto de 

Instruções, Portarias, Decretos, Leis e Vetos, 

e ou, reexaminar na fase de 

encaminhamento. Processar, amigável ou 

judicialmente, as desapropriações, bem como 

promover o pagamento das indenizações 

correspondentes; Planejar, coordenar, 

controlar e executar contratos e atos 

preparatórios, bem como anteprojetos de 

instruções, portarias, decretos e leis, quando 

solicitados; Acompanhar projetos em 

tramitação na Câmara Municipal, estudar as 

respectivas emendas, ou as leis votadas para, 

se necessário consoante os interesses do 

Município fundamentar razões de vetos; 

Emitir pareceres, sob o aspecto legal, em 

questões várias de caráter econômico, 

financeiro, social ou administrativo, 

principalmente, naquelas inerentes a 

convênios estabelecidos pelo município com 

pessoas naturais ou jurídicas de direito 

privado ou público. Elaborar anteprojeto de 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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lei, minutas de decreto, portarias, contratos e 

outros; Executar as atividades de assistência 

judiciária gratuita; Estimular e participar da 

organização de cooperativas; Desempenhar 

tarefas afins 

Agente Social 
R$ 1.100,00 / 40H 

Realizar tarefas e atribuições auxiliares nas 

áreas da assistência social. Realizar visitas 

domiciliares, entrevistas e reuniões 

comunitárias visando a identificação da 

população em situação de risco e a inclusão 

das comunidades em programas sociais. 

Coletar dados, cadastrar beneficiários e 

operar programas informatizados 

relacionados à sua área de atuação. 

Trabalhar em conjunto com agentes de 

órgãos públicos ou privados na divulgação de 

programas, especialmente nas áreas de 

assistência social, educação, saúde, 

saneamento, higiene e meio ambiente, 

sempre procurando promover o bem estar 

social. Desempenhar outras atividades 

correlatas à sua função. 

Documentos de 
escolaridade de nível 

Fundamental completo 

Agente de Saúde 
R$ 1.100,00 / 40H 

: Cabe ao Agente de Saúde Pública fazer o 

levantamento de índice de infestação da 

dengue execução de ações de controle 

mecânico, químico e biológico do mosquito, 

envio regular dos dados da dengue à 

instância estadual, dentro dos prazos 

estabelecidos pela Secretaria Estadual de 

Saúde, realizar a pesquisa larvária em 

imóveis para levantamento de índice, Realizar 

visitas nos pontos estratégicos, realizar visitas 

em pontos estratégicos manter atualizado o 

cadastro de imóveis e pontos estratégicos, 

registrar as informações referentes às 

atividades executadas nos formulários 

específicos; notificar e investigar doenças de 

notificação compulsória, investigar surtos de 

diarreia, participar de capacitações 

promovidas pela Secretaria Estadual de 

Saúde, promover educação em saúde nas 

escolas e comunidade, executar demais 

atividades inerentes ao cargo e afins. 

Ensino Fundamental 
completo 

Arquiteto/R$ 1.500 / 40H 

Analisar propostas arquitetônicas. Planejar as 

plantas e edificações do projeto, aplicando 

princípios arquitetônicos. Elaborar o projeto 

final, segundo sua imaginação e capacidade 

inventiva e obedecendo a normas, 

regulamentos de construção vigentes e 

estilos arquitetônicos do local, para os 

trabalhos de construção ou reforma de 

conjuntos urbanos, edificações, parques, 

jardins, áreas de lazer e outras obras, para 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe no órgão 
Fiscalizador da 

profissão – CREA 
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possibilitar a criação e o desenvolvimento 

ordenado de zonas industriais, urbanas e 

rurais no Município. Preparar previsões 

detalhadas das necessidades da execução 

dos projetos, especificando e calculando 

materiais, mão-de-obra, custos, tempo de 

duração e outros elementos, para estabelecer 

os recursos indispensáveis à implantação do 

mesmo. Realizar estudos e elaborar projetos, 

objetivando a preservação do patrimônio 

histórico do Município. Executar outras 

atribuições afins. 

 

Auxiliar de Mecânico 
Máquinas Pesadas  
R$ 2.206,35 / 40H 

 

Executar serviços rotineiros relativos à 

manutenção, regulagens, diagnóstico de 

falhas e limpeza geral de mecânica de 

maquinas pesadas, de acordo com normas e 

procedimentos técnicos de qualidade, 

segurança, higiene e saúde; e Executar 

outras atividades correlatas a sua área de 

atuação, mediante determinação da chefia 

imediata/superior. 

Certificado de conclusão 
de curso de nível 

fundamental, expedido 
por instituição de ensino 

reconhecida pelo 
Ministério da Educação 

– MEC. 

Auxiliar em Saúde Bucal 
R$ 1.100 / 40H 

Destina-se a recepcionar pessoa sem 

consultórios dentários, bem como auxiliar o 

Odontólogo em tarefas simples, colaborando 

com os profissionais no atendimento, 

preparação e instrumentação. Efetuar o 

controle da agenda de consultas, verificando 

os horários disponíveis e registrando as 

consultas agendadas, para mantê-la 

organizada e atualizada. Atender aos 

pacientes, procurando identificá-los, 

averiguando as necessidades e o histórico 

clínico dos mesmos, para prestar-lhes 

informações, encaminhá-los ao Odontólogo 

ou receber recados. Controlar o fichário e/ou 

arquivo de documentos relativos ao histórico 

do paciente, organizando-o e mantendo-o 

atualizado, para possibilitar ao Odontólogo 

consultá-lo quando necessário. Esterilizar os 

instrumentos utilizados no consultório. 

Preparar o paciente para o atendimento, 

auxiliando o Odontólogo na instrumentação. 

Zelar pela assepsia, conservação e 

recolhimento de material, utilizando estufas e 

armários, e mantendo o equipamento em 

perfeito estado funcional, para assegurar os 

padrões de qualidade, higiene e 

funcionalidade requeridos. Orientar os 

pacientes sobre o correto modo de escovação 

dos dentes, bem como colaborar na 

orientação ao público, em campanhas de 

prevenção à cárie. Providenciar a distribuição 

Certificado de conclusão 
de curso de nível médio, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação – MEC, com 

Curso de Auxiliar de 
Saúde Bucal (ASB) 
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e a reposição de estoques de medicamentos, 

de acordo com orientação superior. Revelar e 

montar radiografias intra-orais. Receber, 

registrar e encaminhar material para exames 

de laboratório. Preparar material para 

realização de restaurações dentárias, 

seguindo as instruções recebidas. Proceder a 

limpeza dos equipamentos do consultório. 

Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas. Manipular matérias de 

uso odontológico. Selecionar moldeiras, 

preparar modelos em gesso. Registrar dados 

e participar da análise das informações 

relacionadas ao controle administrativo em 

saúde bucal. Aplicar medidas de 

biossegurança no armazenamento, 

transporte, manuseio e descarte de produtos 

e resíduos odontológicos. Desenvolver ações 

de promoção da saúde e prevenção de riscos 

ambientais e sanitários. Realizar em equipe 

levantamento de necessidades em saúde 

bucal. Adotar medidas de biossegurança 

visando ao controle de infecção. Exercer 

outras responsabilidades / atribuições 

correlatas. 

Biólogo R$ 1.500 / 40H 

Síntese de Deveres: - Emitir pareceres sobre 

pedidos de localização e funcionamento de 

empresas e atividades potencialmente 

poluidoras ou degradadoras dos recursos 

ambientais. Desenvolver atividades de 

educação ambiental e atuar na formação da 

consciência pública sobre a necessidade de 

proteger, melhorar e conservar o Meio 

Ambiente. Exemplo de Atribuições: Planejar, 

coordenar, executar e verificar atividades, 

objetivando a preservação do Meio Ambiente; 

Formular políticas e diretrizes para o 

desenvolvimento ambiental; - Formular 

normas técnicas e legais para a proteção e 

conservação, preservação e recuperação do 

Meio Ambiente; - Exercer a ação fiscalizadora 

de observância das normas condas na 

Legislação Ambiental; Coletar e analisar 

dados biológicos para evitar ou solucionar 

problemas oriundos da intervenção humana 

no Meio Ambiente; Propor a criação de áreas 

de interesse para proteção ambiental; Propor 

medidas para proteger os processos 

ecológicos essenciais e agrupamentos 

paisagísticos naturais, bem como a 

preservação e utilização da fauna e flora. 

Outros: O exercício da função poderá exigir a 

prestação de serviço à noite, aos sábados e 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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domingos, bem como a prestação de serviços 

no interior do Município. 

Bombeiro Civil 
R$ 1.100 / 40H 

 

Auxiliar na fiscalização e segurança dos 

eventos públicos realizados no Município; - 

prestar auxílio ao Município, à Polícia Civil e 

Militar do Estado nos casos de calamidade 

pública; - busca de pessoas desaparecidas e 

salvamento; - ações em calamidades 

públicas; - prestar socorro às pessoas 

acidentadas ou feridas; - dirigir e conservar, 

ambulâncias do Município colocadas sob sua 

guarda; - prestar auxílio no atendimento e 

encaminhamento das pessoas que 

comparecem às unidades de saúde do 

Município, prestação de socorre e remoção 

de pacientes, em localidades legais de seu 

âmbito jurisdicional; - fazer palestras e dar 

orientações a respeito das formas de 

prestação dos primeiros socorros e do 

combate a incêndios; - fiscalizar e manter os 

equipamentos de segurança de prevenção e 

combate a incêndios dos próprios públicos. - 

auxiliar na fiscalização e segurança dos 

eventos públicos realizados no Município; - 

Atuar junto ao Departamento de Preservação 

do Meio Ambiente na coordenação de 

serviços e fiscalização ambiental. - atuar 

brigada de incêndio, resgate, auxiliando em 

monitoramento de ocorrências desastrosas. 

Ensino Médio Completo 
e Curso na área afim 

Cadastrador do CadÙnico 
R$ 1.100 / 40H 

 
 

Será o responsável por consultar, operar e 

monitorar dados e informações registradas 

em documentos/formulários 

físicos/eletrônicos e nos sistemas web/on line 

relacionados ao Cadastro Único (Sistema 

V7), Programa Bolsa Família e programas 

usuários (SICON, SIBEC, Sistema Presença 

e PBF – EGestor), de acordo com as normas 

e fluxos operacionais estabelecidos pelos 

órgãos federais, estaduais e municipais. 

Realizar entrevista como os beneficiários dos 

programas assistências do Cadastro Único do 

Governo Federal. 

Diploma de nível médio 

Cirurgião Dentista -PSB 
R$ 1.800 / 40H 

 
 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, 

dentes e região maxilofacial e 

proceder à odontologia profilática. 

Realizar levantamento epidemiológico para 

traçar o perfil de saúde bucal da população 

adstrita; realizar os procedimentos clínicos 

definidos na Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e 

na Norma Operacional da Assistência à 

Saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, 

no âmbito da atenção básica para a 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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população adstrita; encaminhar e orientar os 

usuários que apresentam problema 

complexos a outros níveis de assistência, 

assegurando seu acompanhamento; realizar 

atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências; realizar pequenas cirurgias 

ambulatoriais; prescrever medicamentos e 

outras orientações na conformidade dos 

diagnósticos efetuados; emitir laudos, 

pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; executar as ações de 

assistência integral, aliado a atuação clínica à 

saúde coletiva, assistindo as famílias, 

indivíduos ou grupo específico, de acordo 

com planejamento local; coordenar ações 

coletivas voltadas para promoção e 

prevenção em saúde bucal; programar e 

supervisionar o fornecimento de insumos para 

as ações coletivas; capacitar as equipes de 

saúde da família no que se refere às ações 

educativas e preventivas em saúde bucal; 

supervisionar o trabalho desenvolvido pelo 

Técnico em Higiene Bucal (THB) e o Auxiliar 

em Saúde Bucal (ASB) e executar outras 

tarefas afins. 

Digitador do CadÚnico 
R$ 1.100 / 40H 

 
 

Será o responsável por consultar, operar e 

monitorar dados e informações registradas 

em documentos/formulários 

físicos/eletrônicos e nos sistemas web/on line 

relacionados ao Cadastro Único (Sistema 

V7), Programa Bolsa Família e programas 

usuários (SICON, SIBEC, Sistema Presença 

e PBF – EGestor), de acordo com as normas 

e fluxos operacionais estabelecidos pelos 

órgãos federais, estaduais e municipais. 

Realizar entrevista como os beneficiários dos 

programas assistências do Cadastro Único do 

Governo Federal além de zelar pelas 

condicionalidades do Programa. 

Diploma de nível médio 

Enfermeiro 
R$ 1.500 / 40H 

 

Exercer atividades de chefia, supervisão, 

coordenação e execução, em grau de maior 

complexidade, relativas à observação e ao 

cuidado com os clientes, de modo geral. 

Administrar medicamentos e tratamentos 

prescritos, bem como aplicar medidas 

destinadas à prevenção de doenças, atuando 

em unidades assistenciais de enfermagem, 

auditoria de enfermagem, controle de 

infecção hospitalar, epidemiologia, centro 

cirúrgico, hemodinâmica, hemodiálise, UTI, 

emergência, maternidade, clínica médica, 

clínica cirúrgica, pediatria, ambulatório, 

unidades de internação e demais setores do 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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hospital. Executar outras atividades inerentes 

à especialidade e necessidades do âmbito do 

trabalho. 

Enfermeiro PSF 
R$ 1.800 / 40H 

 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 

urgências e emergências clínicas, fazendo a 

indicação para a continuidade da assistência 

prestada. Realizar consulta de enfermagem, 

solicitar exames complementares, 

prescrever/transcrever medicações, 

conforme protocolos estabelecidos nos 

Programas do Ministério da Saúde e as 

disposições legais da profissão. Planejar, 

gerenciar, coordenar, executar e avaliar a 

USF. Executar as ações de assistência 

integral em todas as fases do ciclo de vida: 

criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso. 

No nível de suas competência, executar 

assistência básica e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Realizar ações de 

saúde em diferentes ambientes, na USF e, 

quando necessário, no domicílio. Realizar as 

atividades corretamente às áreas prioritárias 

de intervenção na Atenção Básica, definidas 

na Norma Operacional da Assistência à 

Saúde - NOAS 2001. Aliar a atuação clínica à 

prática da saúde coletiva. Organizar e 

coordenar a criação de grupos de patologias 

específicas, como de hipertensos, de 

diabéticos, de saúde mental, etc. 

Supervisionar e coordenar ações para 

capacitação dos Agentes Comunitário de 

Saúde e de auxiliares de enfermagem, com 

vistas ao desempenho de sua funções. 

Farmacêutico Bioquímico - Realizar 

atividades especializadas relacionadas à 

pesquisa e exame bacteriológico, observando 

a natureza e as características de bactérias e 

outros organismos. Coletar, receber e 

distribuir material biológico de pacientes. 

Preparar amostras do material biológico e 

realizar exames conforme protocolo. Operar 

equipamentos analíticos e de suporte. 

Executar, checar, calibrar e fazer manutenção 

corretiva dos equipamentos. Administrar e 

organizar o local de trabalho. Trabalhar 

conforme normas e procedimentos técnicos. 

Atuar dentro dos padrões de qualidade e 

biossegurança. Dialogar com a equipe de 

trabalho e orientar os pacientes quanto à 

coleta do material biológico. Responsabilizar-

se pelo setor de hematologia e banco de 

sangue. Preparar e fornecer medicamentos 

de acordo com prescrições médicas. 

Fornecer medicamentos e outros preparados 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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farmacêuticos específicos. Executar outras 

tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 

pelo superior imediato. 

Engenheiro Agrônomo 
R$ 1.500 / 40H 

 
 

 Planejar, executar, implementar, orientar e 

coordenar tarefas relativas ao 

desenvolvimento de métodos e técnicas de 

cultivo, conforme tipos de solo e clima, 

realizando estudos, experiências e análise 

dos resultados obtidos. Planejar, coordenar e 

executar atividades do uso de recursos 

naturais renováveis e ambientais. Executar 

outras atribuições afins. 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 

Engenheiro Ambiental 
R$ 1.500 / 40H 

 
 

Fazer relatórios sobre danos ambientais em 

consultorias privadas trabalhando em órgãos 

públicos de fiscalização ambiental, como o 

IBAMA, prestar assessoria para a empresa 

em questões relacionadas ao meio ambiente, 

coordenar inspeções ambientais, participar do 

monitoramento de amostras de água e solo, 

controlar e atualizar a licença ambiental junto 

a órgãos de fiscalização ambiental e vigilância 

sanitária, desenvolver e implantar projetos 

que visam à diminuição do impacto sobre o 

meio ambiente, promover treinamento de 

capacitação aos funcionários, fazer redação 

de relatórios técnicos de auditorias 

ambientais, elaboração e gerenciamento de 

planos de gestão ambiental, realizar auditoria 

interna do sistema de gestão ambiental, fazer 

reuniões de abertura e de encerramento, 

follow-up das ações, fazer a análise de 

documentação legal ambiental e auditorias 

ambientais de conformidade legal em 

fornecedores e prestadores de serviços, fazer 

a divulgação e treinamentos da política 

ambiental, e classificação de aspectos e 

impactos ambientais, realizando a 

identificação da legislação ambiental 

aplicável, realizar trabalhos de comunicação 

e conscientização ambiental, análise de 

documentos e registros ambientais, redação 

e avaliação técnica de procedimentos e 

instruções de trabalhos ambientais. 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 

Engenheiro Civil 
R$ 1.500 / 40H 

 
 

Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir 

e executar projetos de engenharia civil, 

preparando planos, métodos de trabalho e 

demais dados requeridos, para possibilitar e 

orientar a construção, manutenção e reparo 

de obras e assegurar os padrões técnicos 

exigidos. Acompanhar e controlar a execução 

de obras que estejam sob o encargo de 

terceiros, atestando o cumprimento das 

especificações técnicas determinadas e 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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declarando o fiel cumprimento do contrato. 

Executar outras atribuições afins. 

Engenheiro Florestal 
R$ 1.500 / 40H 

 
 

Coordenar o planejamento, execução e 

revisão de planos de manejo florestal. 

Planejar e executar planos de implantação 

florestal e recuperação de áreas degradadas; 

coordenar o planejamento e execução de 

atividades de conservação de ecossistemas 

florestais visando a manutenção da 

biodiversidade. Administrar, operar e manter 

sistemas de produção florestal em florestas 

naturais e plantadas. Orientar o 

desenvolvimento de políticas públicas sobre a 

conservação e uso de ecossistemas 

florestais; coordenar o planejamento e linhas 

de atuação de entidades de defesa do meio-

ambiente; cooperar na elaboração e 

execução de projetos de desenvolvimento 

rural sustentável. Coordenar o 

desenvolvimento de planos de utilização de 

recursos florestais por populações 

tradicionais; coordenar sistemas de 

monitoramento ambiental em áreas 

florestadas; coordenar o planejamento e 

execução de projetos de extensão florestal e 

educação ambiental; coordenar o 

planejamento e execução de projetos de 

abastecimento de indústrias e controle de 

qualidade de matéria prima florestal. 

Administrar, operar e manter sistemas de 

processamento de matéria prima florestal. 

Planejar e administrar sistemas de colheita e 

transporte florestal. Planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no 

órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal; guardar sigilo das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, 

levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de 

interesse do serviço público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do 

serviço público. Exercer outras 

responsabilidades / atribuições correlatas. 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 

Farmacêutico Bioquímico 
R$ 2.300,00 / 40h 

 

Desenvolver atividades inerentes a 

preparação, formulação, composição e 

fornecimento de medicamentos para 

distribuição nas respectivas unidades de 

saúde do Município. Desenvolver ações 

relacionadas com a dispensação de 

medicamentos, mantendo controle e registro 

de estoque, guarda e distribuição de 

psicoterápicos e entorpecentes. Efetuar 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 
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análises de toxinas, substâncias de origem 

animal, vegetais ou sintéticas, valendo-se de 

técnicas e aparelhos apropriados de forma a 

atender receitas médicas, veterinárias e 

odontológicas. Assegurar o controle de 

qualidade dos meios de cultura utilizados na 

microbiologia e na realização dos diversos 

tipos de análises, adotando normas e 

procedimentos técnicos pré-estabelecidos. 

Fornecer subsídio para a elaboração de 

ordens de serviço, portarias e pareceres, 

assessorando atividades superiores e 

preparando informes e documentos sobre 

legislação e assistência farmacêutica. 

Exercer outras responsabilidades / 

atribuições correlatas. 

Fiscal Ambiental 
R$ 1.100,00 / 40H 

Destinar a programar projetos de gestão 

ambiental e executar processos de controle 

ambiental, executar trabalhos de fiscalização 

e promoção no campo do meio ambiente, 

vistoriar e fiscalizar as atividades 

potencialmente poluidoras com finalidade de 

emissão e controle dos alvarás de localização 

e funcionamento. Inspecionar 

estabelecimentos industriais, extrativistas, de 

mineração, comerciais e residenciais, com a 

finalidade de prevenir o desequilíbrio 

ambiental, bem como orientar a população 

quanto aos meios para atingir tais fins. 

Exercer outras responsabilidades / 

atribuições correlatas. 

Certificado de conclusão 
de curso de nível médio, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação – MEC, 

Curso Técnico 
Ambiental 

Fisioterapeuta 
1.800,00 / 40H 

 
 

Planejar, coordenar, orientar e executar 

atividades fisioterapêuticas, elaborando 

diagnóstico e indicando os recursos 

adequados a cada caso, utilizando 

equipamentos e instrumentos próprios para 

reabilitação física do indivíduo. Executar 

outras atribuições afins. 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 

Fonoaudiólogo 
R$ 1.500 / 40H 

Identificar e avaliar problemas ou deficiências 

ligadas à comunicação oral, empregando 

técnicas próprias de avaliação e realizando 

treinamentos fonético, auditivo, de dicção, 

impostação de voz e outros, para possibilitar 

o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 

Guarda Municipal  
R$ 1.100 / 40H 

Efetuar trabalhos de guarda do patrimônio 

público municipal, através de rondas em ruas, 

praças e demais logradouros públicos, além 

de agentes municipais no exercício do poder 

de polícia administrativa e trabalhos similares, 

nos termos da lei. 

Certificado de conclusão 
de curso de nível médio, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação – MEC 
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Médico Anestesiologista - 
Plantão 24H 
R$ 2.500,00  

 
Medico Cardiologista - 

Plantão 24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Cirurgião Geral - 

Plantão 24H 
R$ 2.500,00  

 
Medico Clinico Geral - 

Plantão 24H 
R$ 1.800,00  

 
Medico 

Gastroenteorologita - 
Plantão 24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Ginecologista - 

Plantão 24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Neurologista - 

Plantão 24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Obstetra - Plantão 

24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Ortopedista - 

Plantão 24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Pediatra - Plantão 

24H 
R$ 2.000,00 

 
Medico Psiquiatra - 

Plantão 24H 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar, no âmbito da sua especialidade, 

atividades ambulatoriais e hospitalares, nos 

níveis primário, secundário e terciário, 

visando a proteção, promoção e recuperação 

da saúde individual e coletiva; colaborar na 

investigação epidemiológica; participar do 

planejamento, execução e avaliação de 

planos, projetos e programas, pesquisas e 

diagnósticos do setor de saúde; participar dos 

programas de capacitação e reciclagem de 

pessoal que atua no campo da assistência 

médico-hospitalar. 

Diploma de conclusão 
de curso de ensino 

superior na área a fim e 
registro no conselho de 

classe 

Médico PSF (40h) 
R$ 4.000,00 / 40H 

 

Realizar consultas clínicas aos usuários da 

sua área adstrita. Executar as ações de 

assistência integral em todas as fases do ciclo 

de vida: criança, adolescente, mulher, adultos 

e idoso. Realizar consultas e procedimentos 

na USF e, quando necessário, no domicílio. 

Realizar as atividades clínicas 

correspondentes ás áreas prioritárias na 

intervenção na atenção Básica, definidas na 

 

Diploma de conclusão 

de curso de ensino 

superior na área a fim e 

registro no conselho de 

classe 
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Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS 2001. Aliar a atuação clínica à prática 

da saúde coletiva. Fomentar a criação de 

grupos de patologias especificas, como de 

hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 

etc. Realizar o pronto atendimento médico 

nas urgências e emergências. Encaminhar 

aos serviços de maior complexidade, quando 

necessário, garantindo a continuidade do 

tratamento na USF, por meio de um sistema 

de acompanhamento e referência e contra 

referência Realizar pequenas cirurgias 

ambulatórias. Indicar internação hospitalar. 

Solicitar exames complementares. Verificar e 

atestar óbito. 

Médico veterinário 
R$ 1.500,00 / 40H 

 

Planejar, organizar, supervisionar e executar 

programas de defesa sanitária, proteção, 

aprimoramento e desenvolvimento da 

pecuária, realizando estudos e pesquisas, 

aplicando conhecimentos, consultorias, 

fazendo relatórios, exercendo fiscalização e 

empregando outros métodos para assegurar 

a sanidade do rebanho, como a execução de 

diagnóstico clínico e análises laboratoriais, 

assim como estabelecimento de métodos 

eficazes para o tratamento das enfermidades. 

Produção racional e econômica de alimentos 

de origem animal, cuidados higiênicos para 

com os alimentos. 

Diploma de conclusão 

de curso de ensino 

superior na área a fim e 

registro no conselho de 

classe 

Motorista 
R$ 2.200,00 / 40H 

 

Conduzir automóveis e outros veículos 

destinados ao transporte de pessoas e/ou 

materiais (conforme categoria habilitada em 

CNH); Obedecer rigidamente às normas e 

regulamentos que disciplinam o trânsito e as 

ordens administrativas emanadas ao superior 

hierárquico; Vistoriar o veículo diariamente, 

verificando o estado dos pneus, o nível de 

combustível, água e óleo, testar os freios e 

parte elétrica; manter atualizada a sua 

carteira nacional de habilitação e a 

documentação do veículo. Verificar o 

itinerário a ser seguido, a localização do 

estabelecimento para onde serão 

transportados as pessoas, cargas e 

equipamentos da Prefeitura; Manter o veículo 

lubrificado, lavado e abastecido; efetuar 

conserto de emergência nos veículos que 

dirige e submeter o mesmo à revisão 

periódica; Informar ao mecânico quanto aos 

defeitos apresentados pelo veículo; 

Comunicar à autoridade que estiver 

subordinado qualquer anormalidade que 

porventura o veículo apresente; e Executar 

Certificado de conclusão 

de curso de nível 

fundamental, expedido 

por instituição de ensino 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

– MEC, CNH categoria 

“AB” ou superior. 
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outras atividades correlatas a sua área de 

atuação. 

Operador de Máquinas 
Pesadas 

2.206,35 / 40 H 
 

Manejar/operar guindastes, guinchos, talhas, 

tratores e outros equipamentos de 

levantamento, movimentação e 

deslocamento de materiais; operar 

equipamentos de arrasto, elevação e 

deslocamento de materiais, como pás 

carregadeiras, retroescavadeiras, 

empilhadeiras, tratores e outros similares, 

controlando a velocidade de tração e freando, 

para movimentar diversas cargas; auxiliar nos 

trabalhos de carga e descarga de materiais 

diversos; registrar as operações realizadas, 

bem como os processos utilizados para 

permitir o controle dos resultados; 

providenciar a lavação, o abastecimento e a 

lubrificação da máquina; informar ao 

mecânico quanto aos defeitos apresentados 

pelas máquinas; comunicar ao chefe imediato 

a que estiver subordinado qualquer 

anormalidade que porventura a máquina 

apresente; proceder ao controle contínuo de 

consumo de combustível, lubrificação e 

manutenção em geral; proceder o 

mapeamento dos serviços executados, 

identificando o tipo de serviço, o local e a 

carga horária; manter atualizada a sua 

carteira nacional de habilitação e a 

documentação da máquina; efetuar os 

serviços determinados, registrando as 

ocorrências; e Executar outras atividades 

correlatas a sua área de atuação, mediante 

determinação da chefia imediata/superior. 

Nível Fundamental 

Incompleto. E 

habilitação compatível 

ao cargo. 

Orientador social 
R$ 1.100,00 / 40H 

Realizar tarefas e atribuições auxiliares nas 

áreas da assistência social. Realizar visitas 

domiciliares, entrevistas e reuniões 

comunitárias visando a identificação da 

população em situação de risco e a inclusão 

das comunidades em programas sociais. 

Coletar dados, cadastrar beneficiários e 

operar programas informatizados 

relacionados à sua área de atuação. 

Trabalhar em conjunto com agentes de 

órgãos públicos ou privados na divulgação de 

programas, especialmente nas áreas de 

assistência social, educação, saúde, 

saneamento, higiene e meio ambiente, 

sempre procurando promover o bem estar 

social. Desempenhar outras atividades 

correlatas à sua função. 

Ensino Médio 

Psicólogo  
R$ 1.500,00 / 40H 

Analisar e avaliar mecanismos de 

comportamento humano, aplicando técnicas 
 

Diploma de conclusão 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

 

 
 

como teste para a determinação de 

características afetivas, intelectuais, 

sensoriais ou motoras, possibilitando 

orientação, seleção e treinamento no campo 

profissional. Realizar terapias clínicas e 

outras atividades correlatas no âmbito da 

Administração Municipal. Executar outras 

atividades afins. 

de curso de ensino 

superior na área a fim e 

registro no conselho de 

classe  

Psicopedagogo  
1.550,00 / 40H 

Compreende o emprego que se destina a 

executar atividades relacionadas a criar 

condições para uma melhor aprendizagem 

individual, grupal e comunitária dos alunos, 

garantindo seu bem-estar em atendimento 

profissional, devendo valer-se dos recursos 

disponíveis. Lidar com o processo de 

aprendizagem do aluno em seus padrões 

normais e patológicos, considerando a 

influência do meio-família, escola e 

sociedade, no seu desenvolvimento utilizando 

procedimentos próprios de psicopedagogia; 

Participar da equipe multiprofissional do 

Departamento Municipal de Educação no 

diagnóstico, avaliação e solução dos 

problemas dos alunos relacionados ao 

processo de ensino aprendizagem; Mapear 

os casos de dificuldades de aprendizagem, 

elaborando diagnósticos e propondo 

intervenções a partir das situações 

identificadas; Planejar com a escola as 

intervenções que devem ser feitas nos casos 

identificados, organizando com os seus 

profissionais a adequação dos processos de 

ensinar e aprender. Orientar professores e 

equipes gestoras e famílias no processo na 

condução do processo de atendimento às 

crianças, jovens e adultos; Desenvolver 

procedimentos que promovam o sucesso da 

aprendizagem dos alunos, articulando-se 

numa relação interprofissional com a equipe 

multiprofissional da Secretaria de Educação, 

incluindo-se aí os especialistas, a supervisão 

e a área da oficina pedagógica; Apoiar, dentro 

das necessidades, as crianças, jovens e 

adolescentes atendidos dentro dos 

programas da Secretaria de Ação Social; 

Conhecimentos de informática – Word, Excel, 

correio eletrônico e internet. Executar outras 

atribuições afins. 

Diploma de conclusão 

de curso de ensino 

superior na área a fim e 

registro no conselho de 

classe 

Químico 
R$ 2.863,28 / 40H 

 

Analisar a qualidade de águas para fins 

potáveis, industriais ou de piscinas, indicar e 

acompanhar o seu tratamento, empregando 

reações químicas controladas e operações 

unitárias, examinar e controlar níveis de 

Diploma de conclusão 

de curso de ensino 

superior na área a fim e 

registro no conselho de 

classe 
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poluição e de segurança ambiental, causado 

por agentes químicos e/ou biológicos, 

indicando as medidas cabíveis, Indicar, 

acompanhar e controlar o tratamento de 

esgotos sanitários e de rejeitos urbanos e 

industriais, empregar reações químicas 

controladas e operações unitárias, executar 

outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Supervisor de Programas 
da Assistência Social  

2.000,00 / 40H 
 

Supervisionar as atividades de recepção e 

cadastramento das famílias, levantamento e 

identificação das necessidades das famílias 

cadastradas, realização do atendimento sócio 

assistencial, encaminhamento para acesso a 

bens e serviços comunitários, mapeamento e 

articulação da rede de serviços locais, 

acompanhamento e avaliação de resultados 

dos trabalhos desenvolvidos com as famílias, 

monitoramento e avaliação de resultados dos 

trabalhos desenvolvidos com as famílias e 

registro de todos os contato realizados com o 

grupo familiar. Executar outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

Ensino Médio Completo 

Técnico  Ambiental 
R$ 1.100,00 / 40H 

Identifica as fontes e processos de 

degradação natural de origem química, 

geológica e biológica; interpreta resultados 

analíticos referentes aos padrões de 

qualidade do solo, ar, água e da poluição 

visual e sonora; identifica características 

básicas de atividades de exploração de 

recursos renováveis e não renováveis que 

intervêm no Meio Ambiente; identifica 

características situações de riscos e aplica 

métodos de eliminação ou redução de 

impactos ambientais; identifica os processos 

de intervenção antrópica sobre o Meio 

Ambiente e as características das atividades 

produtiva e geradora de resíduos sólidos, 

efluentes líquidos e emissões atmosféricas; 

avalia os efeitos ambientais causados pelos 

resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e 

efluentes líquidos, identificando as 

consequências sobre a saúde humana; 

identifica os procedimentos de avaliação, 

estudo e relatório de impacto ambiental; 

conhece e interpreta a Legislação Ambiental; 

executa outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas pelo superior imediato. 

Nível Médio completo e 

Curso Técnico 

Ambiental. 

Técnico agrícola 
R$ 1.100,00 / 40H 

Prestar serviços técnicos e/ou orientação a 

agricultores e pecuaristas em atividades 

ligadas à formação de lavouras, criações, 

manejo e tratamento de animais: auxiliar 

Certificado, 

devidamente registrado, 

de conclusão de curso 

de ensino médio técnico 
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engenheiros agrônomos, médicos 

veterinários e zootécnicas no 

desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e 

projetos agropecuários. 

agrícola (antigo 2.º 

grau) expedido por 

instituição de ensino, 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação, 

com registro no 

respectivo conselho de 

classe. 

Técnico Agropecuária 
R$ 1.100,00 / 40H 

 

Orientar os agricultores na execução racional 

do plantio, adubação, cultura, colheita e 

beneficiamento das espécies vegetais. Fazer 

a coleta e a análise de amostras de terra 

realizando testes de laboratório e outros, para 

determinar a composição da mesma e 

selecionar o fertilizante adequado. Estudar os 

parasitas, doenças e outras pragas, visando a 

utilização de métodos para combatê-los e 

bem assim, prevenir seu aparecimento. 

Orientar os agricultores quanto ao 

procedimento de multiplicação das sementes 

e mudas comuns e melhoradas, bem como 

nos serviços de drenagem e irrigação. 

Elaborar plano de crédito agrícola para 

agricultores. Preparar e corrige o solo para o 

plantio, utilizando máquinas e defensivos 

agrícolas. Orientar a preparação de 

pastagens ou forragens, utilizando em sua 

preparação técnicas que assegurem, não só 

em quantidade, como também em qualidade, 

alimento para os animais. Orientar os 

criadores de aves, suínos, caprinos, bovinos, 

quanto aos cuidados necessários para o 

desenvolvimento saudável do criatório. 

Elaborar projetos agrícolas e agropecuários. 

Exercer outras responsabilidades / 

atribuições correlatas.  

Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, 

expedido por instituição 

de ensino reconhecida 

pelo Ministério da 

Educação – MEC, 

Curso Técnico em 

Agropecuária.  

Técnico em Prótese 
Dentaria 

R$ 1.100,00 / 40H 

Planejar o trabalho técnico-odontológico, de 

nível médio; confeccionar e reparar próteses 

dentárias humanas, sejam elas totais ou 

parciais. Executar procedimentos 

odontológicos sob supervisão do cirurgião-

dentista. Administrar recursos financeiros e 

materiais. Realizar palestras de orientações e 

participar das discussões técnicas. Executar 

as atividades de acordo com as normas e 

procedimentos técnicos e de biossegurança. 

Participar de reuniões e de cursos de 

treinamento e desenvolvimento, para 

aperfeiçoamento do processo de trabalho; 

realizar outras tarefas correlatas solicitadas 

pela Chefia imediata da área de atuação. 

Ensino médio completo, 

certificado de formação 

específica de Técnico 

em Prótese Dentária. E 

registro no Conselho 

Regional de 

Odontologia. 
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Técnico em Radiologia 
R$ 1.532,40 / 40H 

 

Executar tarefas relacionadas com o manejo 

de aparelhos de Raios X e revelação de 

chapas radiográficas; Descrição Analítica: 

executar o conjunto de operações 

necessárias à impressão, revelação, 

secagem, fixação e montagem dos filmes de 

Raio X; registrar o número de radiografias 

realizadas discriminando tipos, regiões e 

requisitantes para possibilitar a elaboração de 

boletim estatístico; atender e preparar as 

pessoas a serem submetidas a exames 

radiológicos tomando as precauções 

necessárias; preparar fichas, registros e 

outros elementos relativos ao trabalho; operar 

com aparelho portátil para radiografias em 

enfermarias e blocos; operar Raios X com 

intensificador de imagens; controlar o estoque 

de filmes, contrastes e outros materiais 

utilizados; responsabilizar-se pela 

manutenção e conservação dos 

equipamentos utilizados; executar tarefas 

inerentes ao cargo. 

Nível Médio completo e 

Curso Técnico em 

Radiologia e CRTR. 

Técnico Enfermagem 
R$ 1.100,00 / 40h 

Realizar atividades inerentes ao cargo de 

Técnico de Enfermagem de acordo com o 

Decreto n º 94.406 de 08.06.87 que 

regulamenta a Lei n º 7.498 de 25.06.86 que 

dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá 

outras providências. Desempenhar atividades 

técnicas de enfermagem nas diferentes áreas 

do Hospital. Prestar assistência ao paciente, 

atuando sob supervisão de enfermeiro. 

Organizar o ambiente de trabalho e dar 

continuidade aos plantões. Trabalhar em 

conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança. Realizar 

registros e elaborar relatórios. Comunicar-se 

com pacientes, familiares e com as equipes 

de saúde. Executar atividades de sua 

especialidade ou área de atuação dentro do 

hospital. Auxiliar a enfermagem no 

planejamento e execução dos procedimentos 

de atenção ao paciente dentro da Unidade 

Hospitalar, cumprindo rotinas que possibilitem 

a proteção e recuperação da saúde individual 

ou coletiva. 

Ensino Médio e Curso 

de Técnico de 

Enfermagem e Carteira 

do Conselho 

Tecnólogo em Gestão 
Ambiental 

R$ 1.100,00 

Analisar dados técnicos, desenvolver 

estudos, orientar e analisar projetos 

ambientais; Desenvolver projetos, elaborar 

especificações, instruções, divulgação 

técnica, orçamentos e planejamentos 

ambientais; Dirigir, orientar, coordenar, 

supervisionar e fiscalizar serviços técnicos 

dentro da sua área de atuação; Realizar 

Diploma de conclusão 

de curso de ensino 

superior na área a fim e 

registro no conselho de 

classe 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

 

 
 

vistorias, avaliações e laudos técnicos; 

Prestar consultoria, assessoria, auditoria e 

perícias; Desenvolver projetos para prevenir, 

reduzir ou eliminar a poluição das águas e a 

deterioração das matas e do solo; Planejar o 

crescimento de cidades e a ocupação de 

terrenos; Promover programas de reciclagem 

de materiais e de educação ambiental; 

Implantar sistemas de compostagem e 

tratamento de lixo e buscar soluções para 

drenar as águas das chuvas, sempre 

procurando melhorar o desempenho 

econômico e ambiental dos processos 

produtivos; Participar das atividades de 

inventário do uso de recursos naturais 

renováveis e ambientais identificando 

necessidades e levantando informações 

técnicas; Participar da elaboração de planos 

diretores que norteiem a política municipal de 

meio ambiente e de regulamentação de 

concessões de licenças ambientais; Realizar 

o planejamento de gestão dos espaços das 

unidades de conservação ambiental e na 

recuperação de áreas degradadas em geral; 

Analisar e selecionar informações e dados 

para elaboração e para o acompanhamento 

de projetos, estabelecendo indicadores de 

monitoramento e resultado; Elaborar e 

implantar políticas e programas de educação 

ambiental; Elaborar relatórios ambientais 

específicos de áreas críticas; Fazer um 

inventário de leis, normas e regulamentações 

ambientais; Implantar e executar treinamento 

e conscientização ambiental em diferentes 

setores da prefeitura; Desempenhar outras 

atividades correlatas. 

Visitador Social 
R$ 1.100 / 40H 

Visitar famílias e/ou indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social, inclusive em locais 

geograficamente acidentados para: I. Apoiar 

a gestante e a família na preparação para o 

nascimento da criança; II. Fortalecer o vínculo 

afetivo e o papel das famílias no cuidado, na 

proteção e na educação das crianças de 0 a 

6 anos; III. Estimular o desenvolvimento de 

atividades lúdicas; IV. Facilitar o acesso das 

famílias atendidas nas políticas e serviços 

públicos de que necessitem; V. Planejar, 

executar e orientar atividades adequadas na 

faixa etária e realidade sociocultural, dos pais 

e gestantes visando estimular o 

acompanhamento das habilidades e 

competências para a promoção do 

desenvolvimento integral da criança, desde a 

gestação; VI. Orientar e acompanhar as 

Ensino Médio completo. 
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atividades educativas e lúdicas realizadas 

pelas próprias famílias junto às crianças e as 

ações realizadas pelas gestantes; VII. 

Planejar junto com os supervisores técnicos o 

cronograma de visita às famílias. VIII. 

Executar outras tarefas compatíveis com o 

cargo. 
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ANEXO III  

QUADRO DE PONTUAÇÃO 

CARGOS: Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião Dentista -PSB, Contador, Enfermeiro PSF, 

Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil,  Enfermeiro, Engenheiro Florestal, Farmacêutico 

Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Anestesiologista - Plantão 24H, Médico Cardiologista - Plantão 

24H, Médico Cirurgião Geral - Plantão 24H, Médico Clinico Geral - Plantão 24H, Médico Gastroenterologista - Plantão 

24H, Médico Ginecologista - Plantão 24H, Médico Neurologista - Plantão 24H, Médico Obstetra - Plantão 24H, Médico 

Ortopedista - Plantão 24H, Medico Pediatra - Plantão 24H, Medico PSF (40h), Medico Psiquiatra - Plantão 24H, 

Medico veterinário, Nutricionista, Professor 30 H, Professor 40 H, Psicólogo, Psicopedagogo, Químico, Tecnólogo em 

Gestão ambiental. 

QUADRO A – DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITARIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

MAXIMA 

Doutorado ou Mestrado na área específica 
do cargo pretendido. 

10 
 

1 10 

Especialização na área específica do cargo 
pretendido. (com carga horária mínima de 
360 horas) 

5 
 

2 10 

Curso Superior na área específico ao cargo 
pretendido 

30 1 30 

Experiência na área ao cargo pretendido 
por anos trabalhados e/ou áreas 
correspondentes. 

10 5 50 
 

                                                                                                                                    100 PONTOS 

 

QUADRO B - PROFESSOR 30 H E PROFESSOR 40 H 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITARIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

MAXIMA 

Doutorado ou Mestrado na área específica 
do cargo pretendido. 

5 
 

1 5 

Especialização na área específica do cargo 
pretendido. (com carga horária mínima de 
360 horas) 

5 
 

2 10 

Curso Superior na área específico ao cargo 
pretendido 

5 1 5 

Curso de formação Normal (Magistério) 30 1 30 

Experiência na área ao cargo pretendido 
por anos trabalhados e/ou áreas 
correspondentes. 

10 5 50 
 

                                                                                                                                    100 PONTOS 

 

CARGOS: Agente Administrativo, Agente de Saúde, Agente Social, AOSD, AOSD/VIGIA, Auxiliar de Mecânico 

Máquinas Pesadas, Auxiliar em Saúde Bucal, Bombeiro Civil, Cadastrador do CadÙnico, Cuidador, Digitador do 

CadÚnico, Eletricista, Fiscal Ambiental, Guarda Municipal, Intérprete de Libras, Monitor, Motorista, Motorista de 

Ônibus Escolar, Operador de Máquinas Pesadas, Orientador social, Supervisor de Prorgramas da Assistência Social, 

Técnico agrícola, Técnico Agropecuária, Técnico Ambiental, Técnico em Prótese Dentaria, Técnico em Radiologia, 

Técnico Enfermagem, Visitador Social 
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QUADRO C – DEMAIS CARGOS – MÉDIO  

CARGOS: Agente Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Bombeiro Civil, Cadastrador do CadÚnico, Cuidador, 

Digitador do CadÚnico, Eletricista, Fiscal Ambiental, Guarda Municipal, Intérprete de Libras, Motorista, Motorista de 

Ônibus Escolar, Orientador social, Supervisor de Programas da Assistência Social, Técnico agrícola, Técnico 

Agropecuária, Técnico Ambiental, Técnico em Prótese Dentaria, Técnico em Radiologia, Técnico Enfermagem, 

Visitador Social 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Curso de atualização na área específica 
com duração de no mínimo 40 (quarenta) 
horas 

5 2 10 

Formação de nível médio / técnico na área 
específica 

40 1 40 

Experiência na área ao cargo pretendido 
e/ou áreas correspondentes. Por ano de 
experiencia na área pretendida 

10 5 50 

                                                                                                                            100 PONTOS 

 

QUADRO D – DEMAIS CARGOS DE NÍIVEL FUDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO 

CARGOS: Agente de Saúde, Agente Social, AOSD, AOSD/VIGIA, Auxiliar de Mecânico Máquinas Pesadas, Monitor, 

Operador de Máquinas Pesadas 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Formação de nível fundamental completo 15 1 15 

Formação de nível fundamental 
incompleto 

15 1 15 

Experiência na área ao cargo pretendido 
e/ou áreas correspondentes. Por ano de 
experiencia na área pretendida 

14 5 70 

   100 

                                                                                                                            100 PONTOS 

 


