ANEXO II
Parte integrante do Edital 001/2017 – SEDEST
DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES
CARGO

ASSISTENTE
SOCIAL

PSICÓLOGO

VAGAS

FORMAÇÃO
EXIGIDA

30 VAGAS
+ Cadastro
de reserva

FORMAÇÃO
EM SERVIÇO
SOCIAL COM
REGISTRO
NO CRESS

15 VAGAS
+ Cadastro
de reserva

FORMAÇÃO
EM
PSICOLOGIA
COM
REGISTRO
NO CRP

ATRIBUIÇÕES

Acolhida,
oferta
de
informações
e
realização
de
encaminhamentos às famílias usuárias do Programas, Serviços e
Ações ; Mediação dos processos grupais do serviço para
famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas
domiciliares as famílias referenciadas; Desenvolvimento de
atividades coletivas e comunitárias no território; Assessoria aos
serviços desenvolvidos no território; Acompanhamento das
famílias
em
descumprimento
de
condicionalidades;
Alimentação de sistema de informação, registro das ações
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
Articulação de ações que potencializem as boas experiências no
território de abrangência; Executar outras atividades correlatas

CARGA
HORÁRI
A

REMUNER
AÇÃO

30H

R$ 2.000,00

40H

R$ 2.000,00

ADVOGADO

PEDAGOGO

04 VAGAS
+ Cadastro
de reserva

01 VAGA
+ cadastro
de reserva

FORMAÇÃO
EM DIREITO
COM
REGISTRO
NA OAB

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO –
LICENCIATU
RA PLENA
EM
PEDAGOGIA
COM
RECONHECI

Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de
leis, decretos e regulamentos, examinando processos específicos,
emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de
interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Tarefas Típicas: Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e
regulamentos em vigor nas áreas legislativa, constitucional,
fiscal e tributária, de recursos humanos e outras. Examinar
processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos
jurídicos pertinentes. Analisar e elaborar minutas de contratos,
convênios, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais
documentos de natureza jurídica. Pesquisar jurisprudência,
doutrina e analogia. Emitir parecer, de acordo com sua área de
atuação, sobre assunto de sua especialidade. Prestar informação
jurídica, à Administração Municipal e aos servidores, quando
solicitado. Desempenhar outras atividades específicas da
profissão de Advogado.
Executar práticas pedagógicas socioeducativas concernentes à
realidade e voltadas à formação plena da cidadania e inclusão
social de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social; promover aprendizagens voltadas à reintegração dos
sujeitos na sociedade; atuar na prevenção e divulgação de
natureza educativa, através de palestras, e outras formas de
atividades desenvolvidas; planejar atividades lúdicas,
pedagógicas e culturais; auxiliar na elaboração de projetos
pautados em dados concretos acerca das necessidades e

20H

R$ 2.000,00

INTÉRPRETE
DE LIBRAS

MENTO PELO interesses; implementar a execução, avaliação e coordenação
MEC.
acerca das necessidades e interesses; implementar a execução,
avaliação e coordenação da (re)construção do projeto
pedagógico dos programas do CREAS com a equipe;
desenvolver atividades que viabilizarem o trabalho pedagógico
coletivo; facilitar o processo comunicativo da comunidade
escolar e de associações a ela vinculadas; identificar a situação
escolar atualizada dos adolescentes; viabilizar o retorno ao
sistema de educação formal; participar das reuniões da equipe;
executar práticas pedagógicas socioeducativas concernentes à
realidade e voltadas à formação plena da cidadania e inclusão
social de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social; planejar atividades lúdicas, pedagógicas e culturais;
auxiliar na elaboração de projetos pautados em dados concretos
acerca das necessidades e interesses e executar outras tarefas
afins.
GRADUAÇÃ Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos,
O EM LETRAS surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da
LIBRAS;
LIBRAS para a língua oral e vice-versa; Interpretar, em Língua
ESPECIALIST Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, atividades culturais
A EM LIBRAS desenvolvidas nas instituições públicas, de forma a viabilizar
COM
interação comunicativa no apoio à acessibilidade aos serviços e
CERTIFICAD às atividades-afins; Prestar seus serviços em depoimentos em
O DE CURSO juízo, em órgãos administrativos, policiais, palestras,
DE
seminários, Simpósios e áreas afins. O intérprete deve exercer

40H

R$ 2.000,00

02 VAGAS
+ cadastro
de reserva

ANALISTA
DE SISTEMAS

01 VAGA
+ cadastro
de reserva

sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a
PÓSela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do
GRADUAÇÃ surdo e, em especial: pela honestidade e discrição, protegendo o
O EM LIBRAS; direito de sigilo da informação recebida; pela atuação livre de
CERTIFICAÇ preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou
ÃO DE
orientação sexual ou gênero; pela imparcialidade e fidelidade
CURSO
aos conteúdos que lhe couber traduzir; pelas posturas e conduta
TÉCNICO DE adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício
TRADUTOR/ profissional; pela solidariedade e consciência de que o direito de
INTÉRPRETE expressão é um direito social, independentemente da condição
LIBRAS DE
social e econômica daqueles que dele necessitem; pelo
NO MÍNIMO conhecimento das especificidades da comunidade surda;
280 HORAS;
CURSO DE
Processar o resultado das rotinas operacionais do CRF/AM,
GRADUAÇÃ providenciando as ações imediatas requeridas para correção de
O EM
falhas encontradas e para aperfeiçoamento do serviço; orientar a
ANALISE DE elaboração de programas de pesquisa e atualização de novos
SISTEMAS,
procedimentos, bem como desenvolver projetos voltados para a
CIÊNCIA DA melhoria da qualidade dos serviços; Elaborar estudos sobre a
COMPUTAÇÃ criação e/ou alteração de metodologias e procedimentos
O OU
necessários ao desenvolvimento de sistemas.
TECNOLOGI
A DA
INFORMAÇÃ
O.

40H

R$ 2.000,00

40H

R$ 2.000,00

TECNOLOGO
EM
ALIMENTOS

ENGENHEIR
O
AGRONOMO

01 VAGA

01 VAGA

NÍVEL
SUPERIOR
EM
TECNOLOGI
A DE
ALIMENTOS
E REGISTRO
NO
CONSELHO
REGIONAL
DE QUÍMICA
(CRQ).
NÍVEL
SUPERIOR
EM
AGRONOMIA
E REGISTRO
NO
CONSELHO
REGIONAL
DE
ENGENHARI
AE
AGRONOMIA

Elaborar e supervisionar as boas práticas de manipulação na
área de alimentos; Avaliar a qualidade dos alimentos recebidos
e doados; Responsabilizar pela aprovação da qualidade dos
produtos; Controlar a distribuição dos produtos conforme
atendimento local; Recomendar o destino final dos produtos;
Capacitar a equipe do PAA/Banco de Alimentos, entidades
assistenciais e da população; Realizar visitas técnicas às
entidades assistenciais; Realizar controle do estoque; Elaborar
materiais didáticos; Desenvolver técnicas para redução e/ou
eliminação do desperdício

Orientar técnicas de plantio de árvores frutíferas, hortaliças e
leguminosas; Orientar a aplicação de medidas fitossanitárias;
Fazer estudos sobre tecnologia agrícola; Realizar avaliações e
perícias agronômicas; Prestar orientação sobre produção animal
e vegetal; Observar a legislação ambiental e sanitária; Orientar e
coordenar trabalhos de irrigação e canalizações; Desenvolver
projetos que beneficiem o Município nas habitações e licenças
junto aos órgãos ambientais nas esferas Estadual e Federal.

40H

R$ 2.000,00

40H

R$ 2.000,00

(CREA).

EDUCADOR
FÍSICO

04 VAGAS
+ cadastro
de reserva

CURSO
SUPERIOR
NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO
FÍSICA E
REGISTRO
NO
CONSELHO
REGIONAL
DE
EDUCAÇÃO
FISICA
(CREF).

Incentivar por meio de processos pedagógicos e outros
processos educativos, a cultura moral, cívica, intelectual e física
através da prática desportiva e recreativa; Trabalhar pelo
aperfeiçoamento dos usuários (crianças, adultos e idosos),
proporcionando-lhes orientação relativa aos melhores métodos
para seu desenvolvimento biopsicossocial; Dar assistência
técnica às representações desportivas do Município, inclusive
em viagens onde as equipes da terceira idade representando a
Cidade; Elaborar planos e projetos em conjunto com a Secretaria
de Saúde Pública e Secretaria de Promoção Social, visando ao
desenvolvimento de atividades voltadas à saúde e/ou ao esporte
e recreação do Município; Orientar e assistir adequadamente a
elevação do nível de eficiência das atividades físicas e
recreativas; Executar atividades relativas à promoção
comunitária em nível social; Preparar e executar atividades
compatíveis com idade e condições físicas e mentais dos
usuários; Desenvolver atividades físicas para crianças, adultos e
idosos; Ensinar técnicas desportivas; Realizar treinamentos
especializados de diferentes modalidades esportivas; Organizar
competições esportivas entre as várias equipes e atletas de
idosos existentes no município, treinando equipes de diversas
modalidades, para garantir-lhes bom desempenho nas
competições;
Fazer
avaliações
periódicas
sobre
o
desenvolvimento dos usuários e tomar medidas junto a

40H

R$ 2.000,00

Secretaria de Saúde Pública, quando observadas anomalias em
seu estado físico e mental, procurando acompanhar o processo
de recuperação; Planejar, em conjunto com a direção da unidade
às atividades a serem desenvolvidas com todos os usuários ,
observando técnicas adequadas às diversas faixas etárias; Estar
em contato permanente com os profissionais da equipe das
unidades de saúde para melhor desenvolver os seus trabalhos;
Ministrar atividades de Educação Física, recreativas e/ou
esportivas para os grupos das diversas unidades, orientando
jogos, exercícios e recreações, dentro dos programas
preestabelecidos e atualizados pela Secretaria; Colaborar com a
direção da unidade em suas atividades gerais, auxiliando,
inclusive na manutenção da ordem e da disciplina; Apresentar
sugestões a direção da unidade visando ao aprimoramento das
atividades desenvolvidas, principalmente em relação a sua área
de atuação; executar outras tarefas correlatas ao cargo
determinadas pelo superior imediato. Organizar e promover
práticas e atividades específicas de forma individual e coletiva,
recreação, modalidades esportivas adaptadas e participar de
atividades visando a melhoria da saúde, qualidade de vida e
autoestima; desenvolver programas de cunho socioeducativos
de acordo com sua habilitação; Executar demais atividades
afins, especificadas em legislação própria; coordenar,
supervisionar, elaborar e desenvolver projetos e programas
dentro da sua formação, na área da assistência.

ENFERMEIRO 04 VAGAS
+ cadastro
de reserva

FISIOTERAPE
UTA

01 VAGA
+ cadastro
de reserva

Oferecer assistência de todas as atividades de enfermagem a
CURSO
pacientes, pelo diagnóstico das necessidades, elaboração e
SUPERIOR DE supervisão de um plano de assistência a ser prestado pela
GRADUAÇÃ equipe, cabendo-lhe organizar, planejar, supervisionar, dirigir
O EM
serviços, quanto a previsão das necessidades de recursos
ENFERMAGE humanos, materiais, físicos e orçamentário necessários ao
M+
desempenho das atividades da unidade de saúde, bem como
REGISTRO
pela elaboração e implantação de programas de treinamentos
NO
internos na área e palestras, visando a capacitação profissional e
RESPECTIVO o atendimento eficaz no seu campo de atuação; realizar visita
CONSELHO domiciliar; participar, conforme a política da Secretaria
REGIONAL
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, de projetos,
(COREN)
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino,
pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua
área de especialidade; participar de programa de treinamento,
Realizar Atendimentos em fisioterapia objetivando a promoção,
CURSO
tratamento e a recuperação da saúde de pacientes mediante a
SUPERIOR DE
aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticos para reabilitáGRADUAÇÃO
los; realizar atendimentos individuais em domicilio; participar
EM
FISIOTERAPIA + de atividades de matriciamento das ações da rede de saúde do
município; participar, conforme a política da Secretaria
REGISTRO NO
RESPECTIVO
Municipal da extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em
CONSELHO
sua área de especialidade; participar de programa de
REGIONAL
treinamento, quando convocado.
(CREFITO)

40H

R$ 2.000,00

40H

R$ 2.000,00

