ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA
CONCURSO PÚBLICO - Edital n° 001/2014

ANEXO I
REF.

CARGO

EF 1

Auxiliar
Administrativo

EF 2

Auxiliar de
Limpeza Pública

EF 3

Auxiliar de Serviços
Gerais

EF 4

Artífice

EF 5

Carpinteiro

EF 6

Marinheiro de
Convés

EF 7

Marinheiro de

SUMÁRIO DE ATIVIDADES
Desenvolver tarefas na área
administrativa exclusivamente na
área Urbana do Município. Operar
equipamentos diversos. Realizar
entregas
e recebimentos
de
documentos e materiais. Manter
organizados
documentos
e/ou
materiais em geral. Atender ao
público em geral.
Cuidar da limpeza da cidade e dar o
destino adequado aos resíduos dos
becos, ruas, avenidas, bueiros e
demais locais onde se encontram os
resíduos, bem como zelar pela
limpeza da cidade, manter o
material de trabalho em bom
estado; limpar calçadas, e cumprir
determinações emanadas de ordem
superior
e
ser
ético
e
compromissado com a função ou
cargo que exerce.
Cuidar e dar o destino adequado aos
resíduos da limpeza dos órgãos e
dos serviços, manter o material de
trabalho em bom estado; limpar
áreas administrativas, cumprir
determinações emanadas de ordem
superior
e
ser
ético
e
compromissado com a função ou
cargo que exerce.
Efetuar as tarefas de manutenção,
consertos e reparos dos bens móveis
da fundação; relatar sobre as
necessidades da manutenção de
cada tipo de bem durável; solicitar
o material necessário para os
reparos e consertos.
Executar trabalhos em madeira,
com base em desenhos, croquis ou
ordens de serviços, montagens,
reparos ou modificações em
estrutura de alvenaria, portas,
divisórias, engradados, etc.; Efetuar
levantamento
dos
materiais
necessários,
selecionando
e
preparando os mesmos de acordo
com os trabalhos a serem
realizados.
Realizar manobras, serviços de
marinharia e serviços gerais de
convés.
Operar máquinas e serviços de

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

N° DE
VAGAS

Ensino Fundamental

40

R$ 850,00

10

Ensino Fundamental

40

R$ 724,00

30

Ensino Fundamental

40

R$ 724,00

43

Ensino Fundamental

40

R$ 950,00

02

Ensino Fundamental

40

R$ 1.500,00

02

Ensino Fundamental

40

R$ 850,00

02

Ensino Fundamental

40

R$ 850,00
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Máquina

EF 8

Motorista de Saúde
Fluvial

EF 9

Motorista
Habilitação "B"

EF 10

Merendeiro

EF 11

Operador de
Máquinas

EF 12

Pintor

EF 13

Guarda Municipal

EM 14

Agente
Administrativo

EM 15

Fiscal de
Abastecimento e
Produção

EM 16

Fiscal de Meio
Ambiente

EM 17

Fiscal de Vigilância
Sanitária

.

manutenção em embarcações.
Conduzir veículos destinados ao
atendimento e transporte fluvial de
pacientes e auxiliando a equipe de
atendimento no manejo do paciente,
quando solicitado.
Atividades de execução de natureza
qualificada, relativas a trabalhos de
direção e conservação de veículos
motorizados, de uso no transporte
oficial de cargas e de passageiros.
Executar sob orientação as tarefas
relativas à confecção de merenda
nas Unidades das Secretarias e
demais dependências do Município.
Atividades de natureza qualificada,
relacionadas com a condução,
funcionamento e conservação das
máquinas.
Preparar as superfícies a serem
pintadas, limpando-as, emassandoas recobrindo as superfícies internas
e externas dos prédios e outras
obras ou manufaturados, camadas
de tintas para protegê-las ou decorálas em madeira e estruturas
metálicas e outros.
Exercer vigilância em logradouros
públicos e próprios do Município.
Executar trabalhos administrativos
e de digitação; manter atualizados
fichários, cadastros e arquivos;
efetuar cálculos diversos para
obtenção e conferência de valores;
operar máquinas de impressão e
reprodução de documentos e
encadernar documentos diversos.
Proceder à verificação e orientação
do cumprimento da regulamentação
urbanística
concernente
a
edificações particulares; emitir
relatórios periódicos sobre suas
atividades e manter a chefia
permanentemente informada a
respeito
das
irregularidades
encontradas
Fiscalizar o cumprimento de leis e
posturas municipais, bem como as
diretrizes de proteção e conservação
do meio ambiente e recursos
naturais; apresentar periodicamente
boletins de atividades realizadas;
executar outras tarefas correlatas.
Realizar
visitas
domiciliares,
seguindo plano preparado e rotina
de serviço, a fim de prestar
pequenos cuidados de enfermagem
e difundir noções gerais sobre a

Ensino Fundamental
e Habilitação
Específica para
conduzir
embarcações

40

R$ 850,00

06

Ensino Fundamental
e Habilitação tipo
“B”

40

R$ 1.100,00

03

Ensino Fundamental

40

R$ 724,00

13

Ensino Fundamental
e Habilitação
Específica

40

R$ 1.500,00

01

Ensino Fundamental

40

R$ 1.500,00

02

Ensino Fundamental

40

R$ 750,00

17

Ensino Médio

40

R$ 950,00

07

Ensino Médio

40

R$ 724,00

01

Ensino Médio

40

R$ 724,00

02

Ensino Médio

40

R$ 724,00
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EM 18

Técnico em
Enfermagem

EM 19

Técnico em
Informática

EM 20

Técnico em Prótese
Dentária

EM 21

Técnico em
Turismo

EM 22

Professor 1° ao 5°
ano – indígena

EM 23

Secretário de Escola

ES 24

Bibliotecário

higiene, saúde e saneamento;
realizar visitas à gestantes, mães,
crianças , escolares e pacientes do
serviço municipal de saúde,
efetuando entrevistas e observações,
para estimar e estimular a
frequência aos serviços de saúde.
Exerce atividades de saúde de nível
técnico, sob a supervisão de
enfermeiro, que envolvam serviços
de enfermagem e a participação
junto com a equipe de saúde em
atividades de proteção, promoção e
recuperação da saúde.
Executar serviços de programação
de computadores, processamento de
dados, dando suporte técnico.
Orientar os usuários para utilização
dos softwares e hardwares.
Confecciona e repara dentaduras e
demais aparelhos de prótese
dentária,
guiando-se
pelas
impressões tomadas em cera,
utilizando moldações negativas e
positivas, modelando-as em gesso
fundido metais diversos para
possibilitar a substituição total ou
parcial do conjunto dentário natural.
Elaborar, analisar e interpretar
planos e programas turísticos;
realizar estudos tendentes a explicar
os fenômenos turísticos, bem como
as respectivas origens, mudanças e
evoluções no Município de Careiro
da Várzea.
Compreende
as
atribuições
relacionadas ao ensino intercultural
e bilíngue, em escolas indígenas da
rede básica, de acordo com a classe
e nível, além de orientar a
aprendizagem.
Participar
da
avaliação e do planejamento e zelar
pela aprendizagem dos alunos.
Organizar,
registrar,
executar,
arquivar e distribuir documentos;
ser dinâmico, organizado, coerente
nas
informações
solicitadas,
interessado nas atividades de
escrituração e arquivo escolar.
Planejar, coordenar ou executar a
seleção, o registro, a catalogação e a
classificação de livros e publicações
diversas do acervo da Biblioteca,
utilizando regras e sistemas
específicos, para armazenar e
recuperar informações e colocá-las
à
disposição
dos
usuários;
Selecionar, registrar e analisar

Ensino Médio,
Curso Técnico na
área e Registro no
Conselho respectivo

40

R$ 1.100,00

04

Ensino Médio

40

R$ 1.000,00

02

Ensino Médio,
Curso Técnico na
área e Registro no
Conselho respectivo

40

R$ 825,00

01

Ensino Médio

40

R$ 724,00

01

Magistério Indígena
(Lei Municipal
nº434/2011)

20

R$ 594,00

09

Ensino Médio

40

R$ 962,00

04

Ensino Superior e
Registro no
Conselho
Respectivo

40

R$ 1.900,00
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ES 25

Cirurgião Dentista

ES 26

Farmacêutico
Bioquímico

ES 27

Professor Educação
Infantil

ES 28

Professor 1° ao 5°
ano - Ensino
Fundamental

ES 29

Professor - Língua
Portuguesa

artigos de jornais, periódicas,
capítulos de livros e informações de
especial interesse para o Município,
indexando-os de acordo com o
assunto,
para
consulta
ou
divulgação aos interessados
Diagnostica e trata afecções da boca
e região maxilofacial, utilizando
processos clínicos ou cirúrgicos,
para promover e recuperar a saúde
bucal.

Realiza
análises
clínicas,
toxicológicas,
fisioquímicas,
biológicas,
microbiológicas
e
bromatológicas das águas e do
esgoto.
Orientar, cuidar e servir, sob
orientação pedagógica, a criança
nas necessidades diárias, cuidando
de sua higiene, orientando seus
hábitos de limpeza pessoal,
auxiliando
nas
refeições,
oferecendo distrações e atividades
pedagógicas seguindo planejamento
pré-estabelecido nos trabalhos,
executando tarefas correlatas que
lhe
forem
determinadas,
proporcionando o bem estar e o
desenvolvimento psicossocial da
criança sob responsabilidade das
creches municipais; executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível
de complexidade, associadas à sua
área de atuação.
Promover a educação dos (as)
alunos (as) da educação infantil e
do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental; Planejar aulas e
atividades
escolares;
Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e
seus resultados; Registrar práticas
escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo;
Participar
das
atividades
educacionais e comunitárias da
escola.
Promover a educação dos (as)
alunos (as) por intermédio do
componente
curricular
língua
portuguesa, do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental; Planejar aulas
e atividades escolares; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e
seus resultados; Registrar práticas
escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo;
Participar
das
atividades

Ensino Superior e
Registro no
Conselho
Respectivo

30

R$ 3.300,00

01

Ensino Superior em
Farmácia
Bioquímica ou
Biomedicina e
Registro no
Conselho
Respectivo

30

R$ 3.300,00

01

Ensino Superior
com Licenciatura
em Pedagogia ou
Normal Superior

20

R$ 710,00

07

Ensino Superior
com Licenciatura
em Pedagogia ou
Normal Superior

20

R$ 710,00

49

Ensino Superior
com Licenciatura
Plena em Língua
Portuguesa

20

R$ 710,00
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ES 30

Professor Matemática

ES 31

Professor - História

ES 32

Professor – Língua
Espanhola

ES 33

Professor Geografia

educacionais e comunitárias da
escola.
Promover a educação dos (as)
alunos (as) por intermédio do
componente curricular matemática,
do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental; Planejar aulas e
atividades
escolares;
Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e
seus resultados; Registrar práticas
escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo;
Participar
das
atividades
educacionais e comunitárias da
escola.
Promover a educação dos (as)
alunos (as) por intermédio do
componente curricular história, no
ensino fundamental; Planejar aulas
e atividades escolares; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e
seus resultados; Registrar práticas
escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo;
Participar
das
atividades
educacionais e comunitárias da
escola.
Promover a educação da criança, no
âmbito de sua especialidade,
aplicando metodologia adequada e
atualizada, levando-os à integração
e
socialização;
elaborar
o
planejamento
e executar
as
atividades relacionadas com a sua
especialidade; o exercício, no
âmbito da sua especialidade [língua
espanhola],
das
atribuições
descritas para os professores de
educação básica, bem como,
promover programas e métodos
relacionados à língua espanhola,
com o objetivo de definir os
recursos metodológicos; elaborar o
planejamento de curso e plano de
ensino de acordo com as
potencialidades;
aplicar
instrumentos de análise para avaliar
o desempenho dos discentes;
participar da hora do trabalho
pedagógico; registrar os conteúdos
de trabalhos; participar de toda
atividade na unidade escolar;
participar de estudo e do que afeta o
processo educacional; executar
outras tarefas de mesma natureza ou
nível de complexidade, associadas à
sua área de atuação.
Promover a educação dos (as)
alunos (as) por intermédio do

Ensino Superior
com Licenciatura
Plena em
Matemática

20

R$ 710,00

14

Ensino Superior
com Licenciatura
Plena em História

20

R$ 710,00

03

Ensino Superior
com Licenciatura
Plena em Língua
Estrangeira

20

R$ 710,00

03

Ensino Superior
com Licenciatura

20

R$ 710,00

08
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ES 34

ES 35

ES 36

Pedagogo

Nutricionista

Médico Veterinário

componente curricular geografia, do
6º ao 9º ano do ensino fundamental;
Planejar
aulas
e
atividades
escolares; Avaliar processo de
ensino-aprendizagem
e
seus
resultados;
Registrar
práticas
escolares de caráter pedagógico;
Desenvolver atividades de estudo;
Participar
das
atividades
educacionais e comunitárias da
escola.
Importa
na
sistematização,
organização, coordenação, controle
e avaliação das ações pedagógicas
em nível de macro e microssistema
educacional com a atuação na
educação infantil e no ensino
fundamental,
nas
áreas
de
administração,
supervisão,
e
inspeção escolar; planejamento,
orientação
e
psicopedagogia
educacional,
com
permanente
participação
socioculturais
integrativas ao complexo escolar,
objetivando garantir o efetivo
desempenho das ações educativas
em prol do progresso da cidadania,
e da melhoria contínua pela
qualidade do ensino no Sistema
Municipal de Educação.
Atividades
de
supervisão,
coordenação, orientação e execução
referentes a trabalhos relativos à
educação alimentar, nutrição e
dietética, para indivíduos e ou
coletividades.
Realiza clínica médica veterinária
em todas as suas especialidades;
contribui para o bem-estar animal;
exerce defesa sanitária animal;
desenvolvem atividades de pesquisa
e extensão. Fomenta produção
animal; atuam nas áreas comerciais
agropecuária, de biotecnologia e de
preservação ambiental; elaboram
laudos, pareceres e atestados;
assessoram na elaboração de
legislação pertinente.

Plena em Geografia

Ensino Superior em
Licenciatura Plena
em Pedagogia

40

R$ 1.800,00

07

Ensino Superior
com Registro no
Conselho
Respectivo

30

R$ 3.300,00

01

Ensino Superior
com Registro no
Conselho
Respectivo

40

R$ 3.300,00
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CNPJ nº. 23.006.331/0001-34
End: Av. José Ribamar Barbosa, nº. 04 – Centro –CEP 69.255-000 - Careiro da Várzea/AM
Fone: (092) 3369.2259/2150/2203

