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PRIMEIRO ADITIVO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016 
   

Modifica Itens 4.12.1.1, 4.12.1.4, itens 
10, 15, 18 e 26 do Anexo I e  Anexo VIII 
do Edital do Concurso Público 
Municipal e dá outras providências. 

 
 O Prefeito Municipal de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que os Itens 4.12.1.1, 4.12.1.4 e itens 10, 15, 18 e 26 do Anexo I 
e  Anexo VIII do Edital do Concurso passam a vigorar com as seguintes redações: 
 

 
Anexo I 

Título Pontos na 
área 

Limite de 
Pontos 

4.12.1.1. Doutorado na área pela qual está concorrendo, 
devidamente concluído 2 2 

4.12.1.4. Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, 
Treinamentos, nos últimos 5 (cinco) anos contados até a 
data de inicio das inscrições, desde que relacionados 
com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição. 

1 2 

Nº de 
Ordem Cargo Requisitos 

Necessários 
Número 
de Vagas Lotação Vagas PCD 

10 Orientador 
Social 

Ens. Médio completo   
com conhecimento da 

PNAS - Política 
Nacional de 

Assistência Social e 
da Política Nacional 

de Juventude; 
domínio do Estatuto 

da Criança e do 
Adolescente; noções 

fundamentais de 
direitos humanos; 

sensibilidade para as 
questões sociais e da 

juventude 

04 A critério da 
Administração - 

15 Assistente 
Jurídico 

Curso Superior 
Completo na área de 

humanas  
01 A critério da 

Administração - 

18 Contador 

Curso de Graduação 
em Ciências 

Contábeis, com a 
Inscrição no 

01 A critério da 
Administração - 
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ANEXO VIII 
 

Cargos, requisitos, atribuições e carga horária 

Conselho Regional de 
Contabilidade  

26 
Professor 

Nível I Zona 
Urbana 

Magistério, Normal 
Superior ou 
Pedagogia. 

15 A critério da 
Administração 1 

Cargo Requisitos 
Mínimos 

Carga 
Horária  

Atribuições do cargo 

Assistente Social Curso de Graduação 
em Serviço Social, 
com a Inscrição no 
Conselho Regional 
de Serviço Social 
com Curso de 
Aperfeiçoamento 
em Políticas 
Públicas.  

30 hs Planejar, coordenar, controlar e 
avaliar programas e projetos na 
área do Serviço Social aplicados a 
indivíduos, grupos e comunidades; 
elaborar e /ou participar de 
projetos de pesquisas, visando à 
implantação e ampliação de serviços 
especializados na área de 
desenvolvimento comunitário; 
participar no desenvolvimento de 
pesquisas médico-sociais e 
interpretar junto à equipe de saúde 
a situação social do indivíduo e sua 
família; fornecer dados sociais para 
a elucidação de diagnóstico médico 
e pericial; diagnosticar e tratar 
problemas sociais que impeçam 
comunidades, grupos e indivíduos 
de atingirem um nível satisfatório 
de saúde; desenvolver atividades 
que visem a promoção, proteção e a 
recuperação da saúde da população, 
ocupando-se da aplicações sociais, 
culturais, econômicas, que influem 
diretamente na situação saúde, 
através da mobilização e 
desenvolvimento das 
potencialidades humanas e  sociais; 
mobilizar recursos da comunidade 
para que sejam devidamente 
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utilizados e para que possam 
proporcionar os benefícios 
necessários à população; prover, 
adequar e capacitar recursos 
humanos institucionais e/ou 
comunitários, necessários para à 
realização de atividade na área do 
Serviço Social; participar de 
programas de treinamento de 
pessoal técnico e auxiliar para o 
desenvolvimento das ações de 
educação em saúde; executar outras 
atividades inerentes ao exercício do 
cargo. 

Biomédica Curso de Graduação 
em Biomedicina, 
com a Inscrição no 
Conselho Regional 
de Biomedicina.  

40hs Realizar dosagens bioquímicas, 
reações sorológicas e exames 
hematológicos de rotina; Preparar e 
examinar lâminas de material obtido 
por meio de biópsias, autópsias e 
curetagens para identificação de 
germes; Fazer cultura de germes, 
antibiogramas e preparação de 
vacinas; Interpretar, avaliar e liberar 
os resultados dos exames para fins de 
diagnóstico clínico; Proceder a 
análises físicas e químicas para 
determinações qualificativas e 
quantitativas de materiais de 
procedência mineral e vegetal; 
Separar e identificar minerais de 
granulação fina; auxiliar em estudos 
para identificação de agentes 
micológicos e bacteriológicos que 
contaminam a madeira; Preparar, 
modelar, fundir e polir peças ou 
aparelhos protéticos; Preparar 
reagentes, corantes, antígenos e 
outras soluções necessárias à 
realização de vários tipos de análises, 
reações e exames; Registrar os 
resultados dos exames realizados, em 
livros próprios e elaborar relatórios 
de suas atividades; Inspecionar 
estabelecimentos industriais, 
comerciais, laboratórios e hospitais e 
proceder à fiscalização do exercício 
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profissional; Realizar pesquisas sobre 
a composição, funções e processos 
químicos dos organismos vivos, 
visando a incrementar os 
conhecimentos científicos e a 
determinar as aplicações práticas na 
indústria, medicina e outros campos;  
Estudar a ação química de alimentos, 
medicamentos, soros, hormônios e 
outras substanciam sobre tecidos e 
funções vitais;  Elaborar relatórios 
sobre assuntos pertinentes a sua 
área; Desempenhar tarefas afins, , e 
demais ações de saúde de atenção 
primária  e de médio e alta 
complexidade, em conformidade com 
as diretrizes e normas dos governos 
Municipal, Estadual e Federal. 

Psicólogo Curso de Graduação 
em Psicologia, com 
a Inscrição no 
Conselho Regional 
de Psicologia.  

30 hs Emitir diagnóstico, psicológico e 
social, através da avaliação da 
clientela alvo, usando para tanto 
recursos técnicos e metodológicos 
apropriados, prestando atendimento, 
acompanhamento e/ou 
encaminhamento a outras 
especialidades; participar da equipe 
multidisciplinar em programas e 
ações comunitárias de saúde, 
objetivando integrar as ações 
desenvolvidas; planejar, orientar, 
coordenar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar as estratégias 
de intervenção psicossocial, partindo 
das necessidades da clientela 
identificada; executar atendimento 
psicossocial através de psicoterapia 
em sessões grupais ou 
individualizadas; atuar em pesquisa 
da psicologia, em relação à saúde, 
trabalho e educação, entre outros 
aspectos; participar em ações de 
assessoria, prestando consultoria e 
emitindo parecer dentro da 
perspectiva de sua área de atuação; 
participar de auditorias e comissões 
técnicas, emitindo laudos e pareceres 
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que lhe forem pertinentes; participar 
do programa de saúde mental, 
exercendo atividades comunitárias, 
objetivando a capacitação e 
esclarecimentos; atuar junto ao setor 
de recursos humanos, na área de 
recrutamento e seleção de pessoal, 
bem como acompanhando, treinando 
e reciclando servidores; zelar por sua 
segurança e de terceiros, bem como 
pela preservação e manutenção de 
materiais e equipamentos em seu 
ambiente de trabalho; participar na 
elaboração de normas e rotinas, a fim 
de obter a dinamização e 
padronização dos serviços;  através 
dos programas implantados pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
desempenhar outras tarefas afins 

Cuidador Social Ens. Médio 
completo . 

40 hs Cuidados básicos com alimentação, 
higiene e proteção; Relação afetiva 
personalizada e individualizada com 
cada criança/adolescente; 
Organização do ambiente (espaço 
físico e atividades adequadas ao 
grau de desenvolvimento de cada 
criança ou adolescente; Auxilio á 
criança e ao adolescente para lidar 
com sua história de vida, 
fortalecimento da auto - estima e 
construção da identidade; 
Organização de fotografias e 
registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança 
e/ou adolescente, de modo a 
preservar sua história de vida; 
Acompanhamento nos serviços de 
saúde, escola e outros serviços 
requeridos no cotidiano. Quando se 
mostrar necessário e pertinente, um 
profissional de nível superior 
(psicólogo ou assistente social) 
deverá também participar deste 
acompanhamento; Apoio na 
preparação da criança ou 
adolescente para o desligamento, 
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sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional 
de nível superior (psicólogo ou 
assistente social), atuar de forma a 
atender todas as necessidades da 
Casa de Apoio, e acatar todas as 
orientações e determinações 
emanadas pela Diretora ou 
Coordenadora da casa vinculada à 
Secretaria  de Assistência Social. 

Fisioterapeuta Curso de Graduação 
em Fisioterapia, 
com a Inscrição no 
Conselho Regional 
de Fisioterapia.  

30 hs Executar atividades de nível superior, 
de grande complexidade, envolvendo 
a assistência fisioterápica, em níveis 
de prevenção, tratamento e 
recuperação de seqüelas, e executar 
atividades próprias de fisioterapeuta 
em unidades de saúde do Município. 
Deverá prestar assistência 
fisioterápica, em níveis de prevenção, 
tratamento e recuperação de 
seqüelas, em ambulatórios, hospitais 
ou órgãos afins, Deverá ainda 
executar atividades específicas de 
fisioterapia, no tratamento em 
entorses, fraturas em vias de 
recuperação, paralisias, perturbações, 
circulatórias e enfermidades 
nervosas, por meios físicos, 
geralmente de acordo com as 
prescrições medicas, planejar e 
orientar as atividades fisioterápicas 
de cada paciente, em função do seu 
quadro clinico, supervisionar e 
avaliar atividades do pessoal auxiliar 
de fisioterapia, orientando-os na 
execução das tarefas para possibilitar 
a realização correta de exercícios 
físicos e a manipulação de aparelhos 
simples, fazer avaliações 
fisioterápicas, com vistas a 
determinação da capacidade 
funcional, participar de atividades de 
caráter profissional, educativa ou 
recreativa, organizadas sob controle 
medico e que tenham por objetivo a 
readaptação física ou mental dos 
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incapacitados, responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias a 
execução das atividades próprias do 
cargo, executar tarefas afins, inclusive 
as editadas no respectivo 
regulamento da profissão, , e demais 
ações de saúde de atenção primária  e 
de médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 

Enfermeiro  Z. 
urbana 

Curso de Graduação 
em Enfermagem, com 
a Inscrição no 
Conselho Regional de 
Enfermagem com 
disponibilidade para 
cadastro na 
Estratégia Saúde da 
Família. 

40 hs Trabalho profissional de enfermagem, 
segundo os princípios e técnicas 
inerentes à especialidade. A classe 
inclui: atendimento a pacientes; 
administração de medicamentos, por 
via oral ou parenteral, observada a 
prescrição médica, em cada caso; 
organização do setor, com provisão 
dos materiais de enfermagem; fazer 
consultas de enfermagem; 
identificação, registro, fiscalização e 
controle dos fatores determinantes 
ou condicionantes da saúde 
individual e coletiva; prestação de 
informações à pessoa atendida, sobre 
seu estado de saúde; integração da 
equipe da unidade; desenvolve 
trabalhos de orientação e colaboração 
com ações de vigilância sanitária; 
elaboração de relatórios; registros e 
prontuários de pacientes, inclusive 
prestar serviço ao Programa da Saúde 
da Família – PSF,  e demais ações de 
saúde de atenção primária  e de 
médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 

Enfermeiro  Z. 
Rural 

Curso de Graduação 
em Enfermagem, com 
a Inscrição no 
Conselho Regional de 
Enfermagem  com 
disponibilidade para 
cadastro na 
Estratégia Saúde da 

40 hs Trabalho profissional de enfermagem, 
segundo os princípios e técnicas 
inerentes à especialidade. A classe 
inclui: atendimento a pacientes; 
administração de medicamentos, por 
via oral ou parenteral, observada a 
prescrição médica, em cada caso; 
organização do setor, com provisão 
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Família. dos materiais de enfermagem; fazer 
consultas de enfermagem; 
identificação, registro, fiscalização e 
controle dos fatores determinantes 
ou condicionantes da saúde 
individual e coletiva; prestação de 
informações à pessoa atendida, sobre 
seu estado de saúde; integração da 
equipe da unidade; desenvolve 
trabalhos de orientação e colaboração 
com ações de vigilância sanitária; 
elaboração de relatórios; registros e 
prontuários de pacientes. inclusive 
prestar serviço ao Programa da Saúde 
da Família  – PSF,  e demais ações de 
saúde de atenção primária  e de 
médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 

Médico  Curso de Graduação 
em Medicina, com a 
Inscrição no 
Conselho Regional 
de Medicina  com   
disponibilidade 
para cadastro na 
Estratégia Saúde da 
Família. 

40 hs Dirigir a equipe de socorros urgentes; 
prestar socorro urgente nas salas de 
primeiros socorros, a domicílio e na 
via pública; atender nos plantões, 
com prioridade a todas as pessoas 
que necessitarem de socorro urgente 
ou de atendimento ambulatorial, 
independente de qualquer outras 
formalidades que posteriormente, 
poderão ser realizadas; providenciar 
no tratamento especializado, que se 
faça necessário para um bom 
atendimento; praticar intervenções 
cirúrgicas de acordo com a sua 
especialidade; desempenhar de 
maneira ampla todas as atribuições 
atinentes à sua especialidade; 
preencher e visar mapas de produção, 
ficha médica com diagnóstico e 
tratamento, encaminhando-os a 
chefia do serviço; ministrar 
tratamento médico psiquiátrico; 
transferir pessoalmente a 
responsabilidade do atendimento aos 
titulares de plantão daqueles doentes 
cujos socorros não possam ser feitos 
ou complementados nas salas de 
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primeiros socorros, mediante 
preenchimento de boletim de Socorro 
Urgente; atender os casos urgentes de 
internados no hospital, nos 
impedimentos dos titulares de 
plantão; preencher os boletins de 
socorro urgente, mesmo os 
provisórios, com diagnóstico provável 
ou incompleto dos doentes atendidos 
nas salas de primeiros socorros; 
supervisionar, orientando os 
trabalhos dos estagiários e internos; 
preencher de forma clara e complexa 
as fichas dos doentes atendidos a 
domicílio, entregando-os a quem de 
direito; preencher relatórios 
necessários à comprovação de 
atendimento; registrar em livro 
especial ou dar destino adequado ao 
espólio ou pertences dos doentes ou 
acidentados em estado de 
inconsciência ou que venham a 
falecer durante o socorro; colaborar 
de forma ativa a fim de que não seja 
retardada a saída de equipe de 
socorro, comunicando ao chefe de 
setor as irregularidade porventura 
existentes; atender consultas médica 
em ambulatórios, hospitais ou outros 
estabelecimentos públicos 
municipais; examinar funcionários 
públicos para fins de licença e 
aposentadoria; examinar candidatos a 
auxílios; fazer inspeção médica para 
fins de ingresso no serviço público 
municipal; fazer visitas domiciliares a 
Servidores Públicos Municipais para 
fins de controle de faltas por motivo 
de doença; preencher e assinar 
laudos de exames de verificação; 
fazer diagnósticos e recomendar a 
terapêutica indicada para cada caso; 
prescrever regimes dietéticos; 
prescrever exames laboratoriais; 
encaminhar casos especiais a setores 
especializados; preencher a ficha 
individual do paciente; preparar 
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relatórios mensais relativos às 
atividades do cargo; inclusive prestar  
junto ao Programa da Saúde da 
Família – PSF e executar  tarefas 
afins. , e demais ações de saúde de 
atenção primária  e de médio e alta 
complexidade, em conformidade com 
as diretrizes e normas dos governos 
Municipal, Estadual e Federal. 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica  

Ens. Médio 
Completo + Curso 
Técnico de 
Imobilização 
ortopédica. 

40 hs Os Técnicos em Imobilizações 
Ortopédicas estão habilitados 
conforme Descrição Sumária da 
função/atividade a procedimentos 
como:Confeccionar e retiram 
aparelhos gessados, talas gessadas 
(goteiras, calhas) e enfaixamentos 
com uso de material convencional e 
sintético (resina de fibra de vidro). 
Executar imobilizações com uso de 
esparadrapo e talas digitais 
(imobilizações para dedos). Preparar 
e executar trações cutâneas, auxiliar o 
médico ortopedista na instalação de 
trações esqueléticas e nas manobras 
de redução manual com uso de 
anestésico local. Preparar sala para 
pequenos procedimentos fora do 
centro cirúrgico, como pequenas 
suturas e anestesia local para 
punções e infiltrações. Comunicar-se 
oralmente e por escrito, com os 
usuários e profissionais da área de 
saúde, e realizar tudo o que se fizer 
necessário no uso das suas 
atribuições, , e demais ações de saúde 
de atenção primária  e de médio e alta 
complexidade, em conformidade com 
as diretrizes e normas dos governos 
Municipal, Estadual e Federal. 

Dentista  Curso de Graduação 
em Odontologia, 
com a Inscrição no 
Conselho Regional 
de Odontologia com  
disponibilidade 
para cadastro na 

40 hs Praticar todos os atos pertinentes à 
odontologia, decorrentes de 
conhecimentos adquiridos em curso 
regular ou em cursos de pós-
graduação; prescrever e aplicar 
especialidades farmacêuticas de uso 
interno e externo, indicadas em 
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Estratégia Saúde da 
Família. 

odontologia; atestar, no setor de sua 
atividade profissional, estados 
mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego 
(inciso III com redação dada pela lei 
n.º 6.215 de 30/06/1975); aplicar 
anestesia local e truncular; aplicar 
analgesia e hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando 
constituírem meios eficazes para o 
tratamento; agir de forma preventiva, 
tomando medidas que evitem ou 
impeçam a evolução de doenças 
bucais;  e demais atividades afins, 
inclusive prestar serviço  junto ao 
Programa da Saúde da Família - PSF  
e demais ações de saúde de atenção 
primária  e de médio e alta 
complexidade, em conformidade com 
as diretrizes e normas dos governos 
Municipal, Estadual e Federal. 

Motorista 
Categoria “C” Ens. Fundamental 

completo. 

40 hs Desempenho de funções inerentes a 
profissão de motorista tais como: 
dirigir veículos leves da frota da 
municipalidade, respeitada a 
habilitação profissional; realizar 
viagens  oficiais de interesse da 
Administração; conduzir os veículos 
na realização das mais diversas 
atividades da Administração 
Municipal; zelar pela manutenção e 
conservação dos veículos que 
estiverem sob seus cuidados; 
informar a autoridade a qual está 
subordinado sobre irregularidades ou 
defeitos nos veículos cm os quais 
esteja trabalhando; fornecer as 
informações necessárias à 
manutenção e conservação dos 
veículos; manter rigoroso controle 
sobre o consumo de combustíveis e 
peças do veículo que estiver sobe sua 
responsabilidade; preencher os 
formulários e roteiros de viagem ou 
de trabalho, consoante ordem da 
Administração Municipal; executar 
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outras tarefas afins. 

Motorista 
Categoria “D” Ens. Fundamental 

completo . 

40 hs Dirigir veículos automotores de 
transporte de passageiros, carga e 
coleta de lixo, Operação de tratores 
de esteiras, motoniveladores, 
escavadores, carregadores, 
compressores de perfuração de 
pedras, dentre outras  máquinas de 
produção zelar pela manutenção, 
limpeza e reparos certificando-se de 
suas condições de funcionamento, 
fazendo consertos de emergência e 
trocando pneus furados; solicitar ao 
órgão competente da Prefeitura os 
trabalhos de manutenção necessários 
ao bom funcionamento do veículo; 
operar mecanismos com 
basculadores ou hidráulicos de 
caminhões; providenciar o 
abastecimento do veículo sob sua 
responsabilidade; desempenhar 
outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua 
esfera de competência., o trabalho 
inclui a manutenção e a conservação 
do equipamento e controle dos 
serviços executados. 

Motorista 
Urgência e 
Emergência  
Categoria “D” 

Ens. Fundamental 
completo + curso de 
treinamento em 
APH . 

40 hs Desempenho de funções inerentes a 
profissão de motorista tais como: 
dirigir veículos leves da frota da 
municipalidade, respeitada a 
habilitação profissional; zelar pela 
manutenção e conservação dos 
veículos que estiverem sob seus 
cuidados; informar a autoridade a 
qual está subordinado sobre 
irregularidades ou defeitos nos 
veículos com os quais esteja 
trabalhando; fornecer as informações 
necessárias à manutenção e 
conservação dos veículos; manter 
rigoroso controle sobre o consumo de 
combustíveis e peças do veículo que 
estiver sobe sua responsabilidade; 
preencher os formulários e roteiros 
de viagem ou de trabalho, consoante 
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ordem da Administração Municipal; 
executar outras tarefas afins. Possuir 
curso Urgência e Emergência e 
Certificado de Treinamento para 
Condutores de Veículos de 
Transporte  de Passageiros, e demais 
ações de saúde de atenção primária  e 
de médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 

Técnico em 
Enfermagem Z. 
Urbana 

Ens. Médio completo 
+ curso Técnico de 
Enfermagem + 
Registro no Coren do 
Estado do Maranhão.  

40 hs Executar atividades dentro dos 
setores determinados pela chefia de 
enfermagem; aferir e controlar sinais 
vitais, utilizando-se de materiais e 
equipamentos adequados; preparar 
clientes para consultas, exames e 
outros procedimentos facilitando a 
sua realização; executar curativos, 
usando seus conhecimentos e/ou 
conhecimentos seguindo prescrições 
médicas  de enfermagem, 
proporcionando alívio ao paciente, 
bem como facilitando a cicatrização 
de ferimentos, suturas e escoriações; 
auxiliar no preparo do material e 
instrumental para esterilização bem 
como na desinfecção de ambientes e 
equipamentos, permitindo maior 
segurança aos procedimentos como: 
exames, tratamentos, pequenas 
cirurgias, e atendimentos de 
ginecologia e obstetrícia; administrar 
medicamentos por via oral e/ou 
parenteral, prestando informações 
aos clientes sobre possíveis reações, 
além de aplicar vacinas e fazer os 
devidos registros em formulários 
apropriados; realizar visita 
domiciliar, elaborando após o 
relatório; observar os cuidados 
universais em   proteção individual; 
cumprir o código de ética da 
profissão; zelar por sua segurança e 
de terceiros, bem com pela 
preservação e manutenção de 
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materiais e equipamentos em seu 
ambiente de trabalho;  executar 
outras tarefas afins, disponibilidade 
para plantão, , e demais ações de 
saúde de atenção primária  e de 
médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 

Técnico em 
Enfermagem Z. 
Rural 

Ens. Médio completo 
+ curso Técnico de 
Enfermagem + 
Registro no Coren do 
Estado do Maranhão.  

40 hs Executar atividades dentro dos 
setores determinados pela chefia de 
enfermagem; aferir e controlar sinais 
vitais, utilizando-se de materiais e 
equipamentos adequados; preparar 
clientes para consultas, exames e 
outros procedimentos facilitando a 
sua realização; executar curativos, 
usando seus conhecimentos e/ou 
conhecimentos seguindo prescrições 
médicas  de enfermagem, 
proporcionando alívio ao paciente, 
bem como facilitando a cicatrização 
de ferimentos, suturas e escoriações; 
auxiliar no preparo do material e 
instrumental para esterilização bem 
como na desinfecção de ambientes e 
equipamentos, permitindo maior 
segurança aos procedimentos como: 
exames, tratamentos, pequenas 
cirurgias, e atendimentos de 
ginecologia e obstetrícia; administrar 
medicamentos por via oral e/ou 
parenteral, prestando informações 
aos clientes sobre possíveis reações, 
além de aplicar vacinas e fazer os 
devidos registros em formulários 
apropriados; realizar visita 
domiciliar, elaborando após o 
relatório; observar os cuidados 
universais em   proteção individual; 
cumprir o código de ética da 
profissão; zelar por sua segurança e 
de terceiros, bem com pela 
preservação e manutenção de 
materiais e equipamentos em seu 
ambiente de trabalho;  executar 
outras tarefas afins, disponibilidade 
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para plantão, , e demais ações de 
saúde de atenção primária  e de 
médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Ens. Fundamental 
Incompleto  

40 hs Serviços de limpeza geral de áreas, 
internas ou ambientais, em repartição 
ou estabelecimento, prepara e serve 
alimentação, lanche, água e preparo 
de refeições e lanches e distribuição 
aos alunos, em horários prefixados, 
recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza de refeitórios 
e cozinha. Executa serviços de 
limpeza das dependências internas e 
externas da escola. Executa tarefas 
burocráticas de pequena 
complexidade. Serviço de lavagem e 
engoma de roupas hospitalares. 

Agente 
Administrativo 

Ens. Médio completo 
+ curso de 
informática. 

40 hs Efetuar registro, guarda, conservação 
e expedição de documentos sob 
orientação superior; organização e 
manutenção de fichários e arquivos, 
coleta e entrega de documentos; 
redige memorando e 
correspondências para repartições e 
estabelecimentos públicos; coleta de 
assinatura; atendimento do público 
interno ou externo, operação de 
micro computadores, Operar 
equipamentos destinados à digitação; 
digitar e verificar dados com vistas a 
posterior processamento eletrônico e 
conferência; Ajustar equipamentos de 
acordo com o meio a ser utilizado: 
discos magnéticos, fitas magnéticas, 
disquetes,  etc.Interpretar as 
mensagens fornecidas pela máquina 
detectando dados incorretos, visando  
a adoção de medidas de ajustamento 
do sistema; manter o controle dos 
documentos fontes dos dados;efetuar 
o controle de tarefas recebidas, em 
execução e concluídas;Informar 
problemas detectados nos 
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documentos a serem digitados e 
solicitar os esclarecimentos ou 
revisões aos órgãos 
interessados;notificar as 
irregularidade observadas no 
funcionamento  do equipamento 
utilizado para entrada de dados;zelar 
pela conservação e boa utilização dos 
equipamentos sob sua 
responsabilidade, solicitando junto a 
chefia os serviços de manutenção 
afim de garantir o bom desempenho 
dos mesmos;executar outras tarefas 
de mesma natureza e mesmo nível de 
dificuldades. 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

Ens. Médio 
completo + curso 
técnico de ACD. 

40 hs Executar tarefas auxiliares no 
tratamento odontológico, utilizando 
meios apropriados para promover e 
recuperar a higiene dentaria e a 
saúde bucal. Sob a supervisão do 
cirurgião dentista, realizar 
procedimentos preventivos 
individuais ou coletivos, nos usuários 
para o atendimento clínico, como 
escovação supervisionada, 
evidenciação de placa bacteriana, 
aplicação tópica de flúor, entre 
outros; realizar procedimentos 
reversíveis em atividades 
restauradoras, sob supervisão do 
cirurgião dentista; cuidar da 
manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; e 
desempenhar outras atribuições , , e 
demais ações de saúde de atenção 
primária  e de médio e alta 
complexidade, em conformidade com 
as diretrizes e normas dos governos 
Municipal, Estadual e Federal. 

Profissional de 
Educação Física  Curso de Graduação 

em Educação Física, 
com a Inscrição no 
Conselho Regional 
de Educação física.  

40 hs Desenvolver atividades físicas e 
práticas corporais junto á 
comunidade; Veicular informação que 
visam à prevenção, minimização dos 
riscos e proteção á vulnerabilidade, 
buscando a produção do autocuidado; 
incentivar a criação de espaços de 
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inclusão social, com ações que 
ampliem o sentimento de pertinência 
social nas comunidades, por meio de 
atividade física regular, do esporte e 
lazer, das práticas corporais; 
proporcionar Educação Permanente 
em Atividade Física/ Práticas 
Corporais nutrição e saúde 
juntamente com as ESF, sob a forma 
de co-participação acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e 
demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de 
um processo de Educação 
Permanente; articular ações, de forma 
integrada ás ESF, sobre o conjunto de 
prioridades locais em saúde que 
incluam os diversos setores da 
administração pública; contribuir 
para a ampliação e a valorização da 
utilização dos espaços públicos de 
convivência como proposta de 
inclusão social; identificar 
profissionais e/ou membros da 
comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em 
práticas corporais; capacitar os 
profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS, para 
atuarem como facilitador-monitores 
no desenvolvimento de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais; promover 
ações ligadas a Atividade 
Física/Práticas Corporais junto aos 
demais equipamentos públicos 
presentes no território; promover 
eventos que estimulem ações que 
valorizem Atividade Física/Práticas 
Corporais e sua importância para a 
saúde da população, inclusive 
ministrar aulas junto a Secretária de 
Educação. 

Orientador 
Social Ens. Médio 

completo com 
conhecimento da 
PNAS - Política 

40 hs Realizar, sob orientação do técnico de 
referência do CRAS, e com a 
participação dos jovens, o 
planejamento do Serviço de 
Convivência e fortalecimento de 
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Nacional de 
Assistência Social e 
da Política Nacional 
de Juventude; 
domínio do Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente; noções 
fundamentais de 
direitos humanos; 
sensibilidade para 
as questões sociais 
e da juventude. 

vínculo  ; Facilitar o processo de 
integração dos coletivos sob sua 
responsabilidade;Mediar os 
processos grupais, fomentando a 
participação democrática dos jovens e 
sua organização;Desenvolver os 
conteúdos e atividades;Registrar a 
freqüência diária dos jovens;Avaliar o 
desempenho dos jovens no Serviço 
Socioeducativo; Acompanhar o 
desenvolvimento de oficinas e 
atividades; Atuar como interlocutor 
do Serviço Socioeducativo junto às 
escolas dos jovens;Participar, 
juntamente com o técnico de 
referência do CRAS, de reuniões com 
as famílias dos jovens; Participar de 
reuniões sistemáticas e das 
capacitações do programa, E 
participar do desenvolvimento   das 
ações e programas sociais, conforme 
a política  nacional de Assistência 
Social. 

Fiscal de 
Transito  Ens. Médio 

Completo . 

40 hs cumprir e fazer cumprir a legislação e 
as normas de trânsito, no âmbito de 
suas atribuições; coletar dados 
estatísticos e elaborar estudos sobre 
os acidentes de trânsito e suas causas; 
Executar a fiscalização de trânsito, 
autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis, por 
infrações de circulação, 
estacionamento e parada prevista no 
Código de Trânsito, fiscalizar o 
cumprimento das normas contidas no 
Artigo 95 do Código Nacional de 
Trânsito, executar outras tarefas 
correlatas. 

Auxiliar de 
Matadouro Ens. Fundamental 

Incompleto  

40 hs Abater bovinos, suínos, aves, 
controlando a temperatura e 
velocidade das máquinas; Preparar 
carcaças de animais (aves, bovinos, 
caprinos, ovinos e suínos) limpando, 
retirando víceras, depilando, riscando 
pequenos cortes e separando cabeças 
e carcaças para análises laboratoriais; 
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Tratar víceras, limpando e 
escaldando; Preparar carnes para a 
comercialização, desossando, 
identificando tipos, marcando, 
fatiando, pesando e cortando;  
Realizar tratamentos especiais em 
carnes, salgando, secando, prensando 
e adicionando conservantes;  
Acondicionar carnes em embalagens 
individuais, manualmente ou com o 
auxilio de máquinas a vácuo; 
Trabalhar em conformidade com as 
normas e procedimentos técnicos e 
de qualidade, segurança, higiene, 
saúde e preservação ambiental. 
Executar outras tarefas 
correlacionadas com a sua área de 
atuação.  

Técnico em 
Informática Ens. Médio 

Completo + Curso 
Técnico Montagem 
e Programação de 
Computadores. 

40 hs Planejamento, coordenação e 
execução de projetos de sistemas de 
informação, como tais entendimentos 
os que envolvam informática ou a 
utilização de recursos de informática; 
Elaboração de orçamentos e 
definições operacionais e funcionais 
de projetos e sistemas para 
processamento de dados, informática 
e automação; Definição, estruturação, 
teste e simulação de programas e 
sistemas de informação; Projetos de 
Hardware; Projetos de Software; 
Estudos de viabilidade técnica e 
financeira para implantação de 
projetos e sistemas de informação, 
assim como máquinas e aparelhos de 
informática e automação;Suporte 
técnico e consultoria especializada 
em informática e automação;Estudos, 
análises, avaliações, vistorias, 
pareceres, perícias e auditorias de 
projetos e sistemas de 
informação;Ensino, pesquisa, 
experimentação e divulgação 
tecnológica;Qualquer outra atividade 
que, por sua natureza, se insira no 
âmbito de suas profissões 
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Contador Curso de Graduação 
em Ciências 
Contábeis, com a 
Inscrição no 
Conselho Regional 
de Contabilidade. 

40 hs Planeja o sistema de registros e 
operações às necessidades 
administrativas e às exigências legais, 
para possibilitar controle contábil e 
orçamentário; supervisiona os 
trabalhos de contabilização de 
documentos, analisando-os e 
orientando seu procedimento, para 
assegurar a observância do plano de 
contas adotado; inspeciona 
regularmente a escrituração dos 
livros comerciais e fiscais, verificando 
se os registros efetuados 
correspondem aos documentos que 
lhes deram origem, para fazer 
cumprir as exigências legais e 
administrativas; controla e participa 
dos trabalhos de análise e conciliação 
de contas, conferindo os saldos 
apresentados, localizando e 
emendando os possíveis erros, para 
assegurar a correção das operações 
contábeis; procede e orienta a 
classificação e avaliação de despesas, 
examinando sua natureza, para 
apropriar custos de bens e serviços; 
organiza e assina balancetes, balanços 
e demonstrativos de contas, 
aplicando as normas contábeis, para 
apresentar resultados parciais e 
gerais da situação patrimonial, 
econômica e financeira da Prefeitura; 
prepara a declaração de imposto de 
renda da Prefeitura, segundo a 
legislação que rege a matéria, par 
apurar o valor do tributo devido; 
elabora relatórios sobre a situação 
patrimonial, econômica e financeira 
da Prefeitura, apresentando dados 
estatísticos e pareceres técnicos, para 
fornecer os elementos contábeis 
necessários ao relatório da diretoria; 
assessora a direção em problemas 
financeiros, contábeis, 
administrativos e orçamentários, 
Executar todas e qualquer tarefas 
correlatas às descritas.  
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Terapeuta 
Ocupacional Curso de Graduação 

em Terapia 
Ocupacional, com a 
Inscrição no 
Conselho Regional 
de Terapia 
Ocupacional.  

30 hs Planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em 
saúde, intervindo com técnicas 
específicas individuais e/ou grupais, 
dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis 
preventivos, curativos, de reabilitação 
e de reinserção social, de acordo com 
as necessidades de sua clientela e 
conforme o grau de complexidade do 
equipamento em que se inserem; 
desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, no nível individual e coletivo; 
realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir pareceres e 
laudos sobre assuntos relacionados a 
sua área de atuação; coordenar 
grupos operativos e terapêuticos, 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento 
individual e grupal dos pacientes; 
realizar atividades que envolvam os 
familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e 
residentes; dar suporte técnico aos 
programas de saúde; realizar visita 
domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes, junto à comunidade, no 
sentido de articular a rede de serviços 
de proteção e atenção; gerenciar, 
planejar, pesquisar, analisar e 
realizar/operacionalizar ações na 
área social numa perspectiva de 
trabalho inter/transdisciplinar e de 
ação comunitária; realizar registros 
nos prontuários, e demais atividades 
afins inerentes ao sua competência. 

Terapeuta 
Comunitário Curso Superior 

Completo, com 
certificado de 
Terapia 
Comunitária, Saúde 
Mental e Prevenção 
ao uso de Drogas.  

30 hs Desenvolver a função de Terapia 
Ocupacional Comunitária, Orientação 
a prevenção ao uso de drogas, 
orientação a comunidade em geral 
sobre a prevenção as doenças, 
orientação motivacional a grupo 
vulneráveis socialmente, apoiar o 
desenvolvimento dos programas das 
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políticas públicas, elaborar projetos 
de inclusão social  e de geração de 
renda a cidadanias participar no 
planejamento e desenvolvimento dos 
projetos políticos municipais. 

Assistente 
Jurídico Curso Superior 

Completo na área 
de humanas . 

40 hs Desenvolver atividades 
acompanhando o cumprimento de 
prazos e tramitação dos feitos de sua 
área de atuação, elaborando minutas 
de atos e documentos relativos aos 
processos administrativos e judiciais, 
realizar pesquisas técnicas, 
doutrinárias e/ou jurisprudências 
necessárias à informação do que lhe 
for encaminhado, elaboração de 
minutas de atos, despachos, 
pareceres e demais documentos a 
serem expedidos pelas unidades 
relativos aos processos 
administrativos, executar atribuições 
que lhe forem delegadas e outras 
definidas em normas específicas., 
auxiliar e assessorar o processo  
licitatório.  

Farmacêutico  Curso de Graduação 
em Farmácia, com a 
Inscrição no 
Conselho Regional 
de Farmácia.  

40hs Executar tarefas diversas 
relacionadas com a composição e 
fornecimento de medicamentos e 
outros preparados semelhantes; 
Atuar na assistência farmacêutica ao 
usuário e a equipe de saúde; Atuar no 
controle e gerencia de produtos 
farmacêuticos relacionados à saúde, 
desenvolvendo atividades de 
planejamento, pesquisa, seleção 
(padronização), aquisição 
(planejamento, licitação, analise 
técnica), desenvolvimento de 
produtos, produção, manipulação, 
controle de qualidade e também no 
planejamento, logística e controle de 
armazenamento, distribuição, 
transporte, guarda e dispensarão dos 
produtos farmacêuticos; Desenvolver 
projetos terapêuticos e participar da 
elaboração, coordenação e 
implantação de políticas de saúde e 
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relativas a produtos farmacêuticos; 
Ser responsável técnico ou supervisor 
de um numero pré -determinado de 
unidades de saúde, conforme 
características das mesmas e 
deliberação da Secretaria Municipal 
de Saúde; Fiscalizar ambientes 
públicos e privados, promovendo a 
vigilância de produtos e serviços que 
afetam a saúde e, desenvolver ações 
de vigilância em saúde de baixa, 
media e alta complexidade nas áreas 
ambiental e sanitária; Articular ações 
com unidades de saúde, 
departamentos, secretarias e outros 
órgãos públicos e privados, visando à 
promoção à saúde; Planejar e atuar 
em ações de controle e prevenção a 
agravos, epidemias e endemias, bem 
como, promover atividades de 
capacitação, formação e educação, 
matérias; Participar do planejamento 
das atividades a serem desenvolvidas 
na instituição por residentes, 
estagiários ou voluntários, atuar em 
equipe multiprofissional e, orientar e 
supervisionar estagiários e outros 
profissionais na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e 
conservação de materiais, 
equipamentos e do local de trabalho; 
Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional, e demais 
ações de saúde de atenção primária  e 
de médio e alta complexidade, em 
conformidade com as diretrizes e 
normas dos governos Municipal, 
Estadual e Federal. 
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Químico  Curso de Graduação 
de Bacharel em 
Química com a 
Inscrição no 
Conselho Regional 
de  Curso de 
Graduação de 
Bacharel em 
Química com a 
Inscrição no 
Conselho Regional 
de Química.  

30hs Responsável por atuar nas operações 
do laboratório de controle de 
qualidade e análises físico-químicas, 
desenvolver trabalhos de otimização 
de processos laboratoriais, fazer 
analises de controle de qualidade, 
análises físico-químicas, de  
responsável por atuar nas operações 
do laboratório de controle de 
qualidade e análises físico-químicas, 
desenvolver trabalhos de otimização 
de processos laboratoriais, fazer 
analises de controle de qualidade, 
análises físico-químicas, de titulação, 
perda por secagem, granulometria, 
filtração, etc., de matérias-primas e 
produtos, realizar análises 
microbiológicas, desenvolver 
trabalhos de otimização de processos 
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laboratoriais, fazer implementação de 
novas metodologias de análise, 
auxiliar na manutenção das boas 
práticas de laboratório, registrar os 
resultados das análises em sistemas, 
atuar na elaboração de certificados de 
análise, elaboração, revisão e 
validação de procedimentos de 
laboratório e metodologias de 
análises, prestando apoio analítico na 
melhoria de produtos ou no 
desenvolvimento de novos produtos, 
atuar junto aos poços artesianos 
municipais  e demais ações de saúde 
de atenção primária  e de médio e alta 
complexidade, em conformidade com 
as diretrizes e normas dos governos 
Municipal, Estadual e Federal 

Profissional  
Sistema de 
Informação 

Curso de Graduação 
em Sistemas de 
Informações.  

30hs Participar do processo de 
planejamento estratégico da 
organização, mostrando como a 
informação e a tecnologia de 
informação podem contribuir para a 
redução de custos, o aumento da 
produtividade, a melhoria da 
qualidade, o desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, a 
exploração de novos nichos de 
mercado, e, assim, para a maior 
competitividade da 
organização;Participar do processo de 
definição dos dados corporativos da 
organização e assumir 
responsabilidade pela sua 
administração, segurança, integridade 
e confiabilidade; 

Desenvolver, propor e negociar a 
implantação de normas e padrões que 
possam evitar o caos causado pela 
aquisição descentralizada e 
distribuída de recursos de 
informática, e pelo desenvolvimento 
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de aplicativos pelos usuários, quando 
não existem normas e 
padrões;Administrar a rede de 
telecomunicações da organização que, 
daqui para frente, vai fornecer 
infraestrutura não só para a 
transmissão de dados, mas, também, 
para outras tarefas de comunicação 
interna e externa; Lidar com 
executivos, gerentes, pessoal técnico e 
profissional altamente especializado 
e, freqüentemente, com grande 
conhecimento de princípios e técnicas 
gerenciais e com mais do que razoável 
domínio da tecnologia;Dar suporte a 
usuários (“clientes internos”), 
freqüentemente localizados nas 
chamadas “ilhas de tecnologia”, que 
estão usando, ou pretendem usar, 
sistemas altamente especializados, 
como, por exemplo, na área de apoio à 
decisão, gerenciamento de projetos, 
computação gráfica, editoração 
eletrônica, multimídia, 
etc.;Administrar conflitos causados 
pelo fato de que outros gerentes, ou 
mesmo executivos, freqüentemente se 
sentem ameaçados pela expansão 
aparentemente inelutável da área de 
informática e temem que o 
responsável pelo gerenciamento de 
sistemas de informação esteja 
invadindo, ou venha invadir, áreas sob 
sua jurisdição e atender com 
eficiência com toda e qualquer 
necessidade da administração pública. 

Professor Nível I 
Zona Urbana   

Magistério, Normal 
Superior ou 
Pedagogia.  

20 hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
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alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 

Prof. Nível II –
Língua 
Portuguesa -ZU 

Licenciatura em 
Letras com 
habilitação em 
Língua Portuguesa.  

20 hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
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com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 

Prof. Nível I 
Zona Rural  

Magistério, Normal 
Superior ou 
Pedagogia.  

20hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 

Prof. Nível II – 
História –Zona 
Urbana 

Licenciatura em 
História.  

20hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
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ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 

Prof. Nível II- 
Língua Inglesa – 
Zona Urbana 

Licenciatura em 
Letras com 
habilitação em 
Língua Inglesa.  

20hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 

Prof. Nível II- 
Matemática – 
Zona Urbana 

Licenciatura em 
Ciências com 
habilitação em 

20hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
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Matemática.  Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 

Prof. Nível II- 
Ciências– Zona 
Urbana 

Licenciatura em 
Ciências com 
habilitação em 
Ciências.  

20hs Planejar e executar o trabalho 
docente, em consonância com o plano 
curricular da escola e atendendo ao 
avanço da tecnologia educacional; 
Ministrar aulas, atividades 
pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os 
alunos;  Elaborar programa e planos 
de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a proposta 
Político – Pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino de Alto Parnaíba 
-MA, respeitada as peculiaridades da 
Unidade Educativa, integrando-se à 
ação pedagógica, como co-partícipe na 
elaboração e execução do mesmo; 
Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem 
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como relatórios de aproveitamento, 
quando solicitado; Promover aulas e 
trabalhos de recuperação paralela 
com os alunos que apresentem 
necessidade de atenção específica; 


