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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 993 DE 19 DE JULHO DE 2019.

“Dispõe sobre a criação de cargos de natureza efetiva mediante provimento de concurso público no âmbito do quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Monte Alegre – Estado do Rio Grande do Norte,no uso de suas atribuições legais.
Faz Saber que a Câmara MunicipalAprovoue ele Sancionaa seguinte Lei:
Art. 1º -Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Monte Alegre 194 (cento e noventa e quatro) cargos de natureza efetiva e
de provimento mediante concurso público constantes do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º -O Poder Executivo fica autorizado, por meio de Decreto, se necessário for, a baixar as instruções necessárias à aplicação desta Lei.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º - O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como a existência de autorização específica na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 5º -Fica extinto, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o seguinte cargo de natureza efetiva e de provimento mediante
concurso publico:
I – Farmacêutico.
Art. 6º –Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º –Revogam-se as disposições em contrário, e especificamente a Lei Municipal n. 892/2017.
Monte Alegre, 19 de julho de 2019.
SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PSICÓLOGO

04

Curso Superior Completo em Psicologia, reconhecido pelo MEC, e registro no conselho competente

R$ 1.500,00

ATRIBUIÇÕES:

Realizar ações voltadas para prevenção, através do monitoramento das famílias, através de atividades que promovam a integração dos sujeitos envolvidos, aumentando o acesso a direitos básicos de

40h

cidadania e atuar oferecendo apoio e orientações de forma especializada. Realizar acompanhamento familiar; estudos sociais; relatórios; desenvolvimentos e acompanhamento de grupos com crianças,
adolescentes e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realização de visitas domiciliares, direcionamento legal de vítimas de violências e desenvolver ações para
diminuir o desrespeito, preservando os direitos humanos com objetivo de reinserção social; atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis, procedendo ao estudo e à análise dos processos intra e
interpessoais e dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas e psicoterápicas e outros métodos de verificação para possibilitar a orientação do diagnóstico
e da terapêutica; participar de equipes multiprofissionais, visando a interação de conhecimentos e práticas, na perspectiva da interdisciplinaridade em que se deem as relações de trabalho e a construção
dos projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos. realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimentos familiar,
individuais e em grupo; realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas ao cras e/ou acompanhadas pelos creas, nasf, entre outros órgãos ligados ao municipio; realizar
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de coordenação; planejar, coordenar, executar e avaliar,
individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou atividades na área de segurança do
trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos relativos à organização da gestão do trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao
trabalho; assessorar na formação e na implantação da política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de servidores em casos de exoneração e de preparo para aposentadoria;
participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de capacitação e formação continuada; participar das reuniões de equipe,
estudos de casos; exercer atividade de coordenação; realizar outras atribuições afins.
CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

ASSISTENTE

05

Curso Superior Completo em Serviço Social, reconhecido pelo MEC e registro Profissional no Conselho competente.

R$ 1.500,00

30h

SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:

Fazer acolhimento de famílias, de seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e daqueles
relacionados às demandas de proteção social básica e especial; Produção e sistematização de informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorializados das situações de
vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida; Conhecimento das famílias referenciadas e as beneficiárias do BPC - Benefício de Prestação Continuada e do
Programa Bolsa Família; Acompanhamento familiar: em grupos de convivência, serviço socioeducativo para famílias ou seus representantes do cadastro único; dos beneficiários do Programa Bolsa
Família e das famílias com beneficiários do BPC; Proteção proativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações de maior vulnerabilidade (como, por exemplo, as famílias que não estão
cumprindo as condicionalidades do PBF), ou risco; Encaminhamento para avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do PBF no Cadastro Único e do BPC, na avaliação social e do INSS; das
famílias e indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais para o exercício da cidadania; Encaminhamento (com acompanhamento) da população referenciada no território do CRAS
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para serviços de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, quando for o caso; a produção e divulgação de informações de modo a oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre os
programas, projetos e serviços socioassistenciais do SUAS, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais serviços públicos de âmbito local, Municipal e regional. Apoio nas avaliações sistemáticas de
planejamento e avaliação do processo de trabalho com as equipes de referência; Participação das atividades de capacitação da equipe de referência; Mediação dos processos grupais do serviço
socioeducativo para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;
Assessoria aos serviços socioeducativos 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. Participar ativamente de todas as ações
internas ou externas realizadas; participar de cursos de capacitação continuada para um atendimento mais especializado; participar ativamente dos projetos e ações que envolvem toda a Secretaria
Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, seguir atentamente as Normas e Diretrizes e Realizar as demais funções compatíveis com o cargo em conformidade com as Normas e Diretrizes
da proteção social básica e especial pertencentes ao Município.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

153

Curso Superior Completo em Pedagogia, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

POLIVALENTE
ATRIBUIÇÕES:

Participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, propondo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; Participar das
atividades da escola: Ministrar aulas teóricas à atuação no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental (1º ao 9º ano); elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento escolar; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas estabelecidas, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar e incentivar ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
manter-se atualizado quanto às teorias pedagógicas e aos conteúdos de sua disciplina; participar dos colegiados existentes na unidade escolar; participar da elaboração do regimento interno do
estabelecimento de ensino; colaborar com a direção do estabelecimento de ensino na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo; participar da elaboração do plano de
desenvolvimento e do calendário escolar de acordo com o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino; participar da elaboração do cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a
serem desenvolvidas pela escola; ministrar os dias letivos e horas estabelecidos; registrar as atividades de classe; elaborar planos e projetos educacionais; contribuir com a elaboração e execução de
instrumentos e mecanismos de avaliação institucional, profissional e desempenho docente e discente; participar do conselho de classe, e, quando eleito ou escolhido, dos conselhos da escola; Adequar
métodos, técnicas e recursos educativos e organização específicas para atender aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

LINGUA
PORTUGUESA
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de português; Participar das atividades da escola: Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a Língua Portuguesa do
6º ao 9º; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da
escola no que se refere a Língua Portuguesa ; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de
avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação
educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno;
Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Matemática, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

MATEMATICA
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Matemática ; Participar das atividades da escola: Ministrar aulas teóricas e práticas que compete aos componentes que regem a Matemática do 6º ao
9º ; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola
no que se refere a Matemática ; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação
condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de
reuniões, Conselhos de Classe entre outros. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade
local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Ciências Biologicas, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

CIÊNCIAS
NATURAIS
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências Naturais; Participar das atividades da escola: Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a disciplina de
Ciências de 6º ao 9º; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o
plano da escola no que se refere a Língua Portuguesa ; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer
mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e
orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do
aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor
ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de
atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em História, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

HISTORIA
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de história; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a
qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades
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complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas
prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos
alunos; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular de História, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Ministrar Aulas Teóricas e
Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas afins. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir
alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção
da Escola na organização e execução de atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Geografia, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

GEOGRAFIA
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de geografia; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a
qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades
complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas
prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos
alunos; Ministrar Aulas Teóricas e Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas afins Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação
dos alunos por intermédio do componente curricular de Geografia, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir
alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção
da Escola na organização e execução de atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Lingua Inglesa, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

LINGUA INGLESA
ATRIBUIÇÕES:

Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular língua estrangeira – inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e
atividades escolares; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Planejar e executar o
trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer
mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a
coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o aluno; Organizar
registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar
órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos alunos; Participar das atividades educacionais
e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas afins; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular de Inglês, do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as
atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Educação Fisica, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

EDUCAÇÃO
FISICA
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de educação física; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimorar
a qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades
complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas
prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos
alunos; Realizar outras tarefas afins. Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular de Educação Física, do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as
atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

PROFESSOR

DE 01

Curso Superior Completo em Licenciatura Plena em Artes Cenicas, Musica ou Dança, reconhecido pelo MEC

R$ 1.918,29

30h

ARTES
ATRIBUIÇÕES:

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Artes; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimorar a
qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades
complementares para o aluno; 8 – Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas
prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos
alunos; Realizar outras tarefas afins. Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular de Educação Artística, do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as
atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

GUARDA

08

Ensino Médio Completo

R$ 998,00

44h

MUNICIPAL
ATRIBUIÇÕES:

Executar policiamento administrativo ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do Município, através das seguintes tarefas típicas: I –
tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual se encontre escalado; II - estar atento durante a execução de qualquer serviço; III - tratar

www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/E7DC6210/03AOLTBLRE_Un2eKqEXCHC6zrRH2G_PpJpBquVI9oH6VCR3oAkxFA9r2eXDuG2icjP-…

3/5

24/07/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
com atenção e urbanidade as pessoas com as quais, em razão de serviço, entrar em contato, ainda quando estas procederem de maneira diversa; IV - atender com presteza as ocorrências para as quais
for solicitado e/ou defrontar-se; V - elaborar boletim de ocorrências e guias de entrega, com zelo e imparcialidade; VI - proceder à revista pessoal quando necessário e principalmente por ocasião de
prisão em flagrante delito; VII - zelar pelo armamento, munição, equipamento de radiocomunicação, viaturas e demais utensílios destinados à consecução das suas atividades; VIII - zelar pela sua
apresentação individual e pessoal, apresentado-se decentemente uniformizado; IX - reportar imediatamente ao Centro de Operações, toda ocorrência que tenha atendimento; X - operar equipamentos de
comunicações e conduzir viaturas, conforme escala de serviço ou quando necessário; XI - prestar colaboração e orientar o público em geral, quando necessário; XII - apoiar e garantir as ações
fiscalizadoras e o funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município; XIII - executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades públicas, participando das ações de defesa
civil; XIV - cumprir fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos; XV - colaborar com os diversos Órgãos Públicos, nas atividades que lhe dizem respeito; XVI - apoiar e orientar no
controle do trânsito municipal de pedestres e veículos na área de suas atribuições ou quando necessário; XVII - colaborar na prevenção e combate de incêndios e no suporte básico da vida, quando
necessário; XVIII - efetuar a segurança de dignitários, quando necessário; XIX - zelar pelos equipamentos que se encontre em escala de serviço, levando ao conhecimento de seu superior qualquer fato
que dependa de serviços especializados para reparo e manutenção.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

AGENTE

06

Ensino Médio Completo, além de comprovar residência dentro das áreas especificadas na zona urbana e rural e ter concluído, com aproveitamento, curso de R$ 1.250,00

COMUNITÁRIO
DE

SAÚDE

40h

formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas, em conformidade com a Lei Federal 13.595, de 05 de janeiro de 2018.
–

COMUNIDADES
RURAIS:
SOBRADO,
SANTA

LUZIA,

FONTES (LAGOA
DO
CAJUEIRO)ZONA
URBANA:
CONJUNTO
NOVO MONTE, E
BAIRROS
BARRENTA E DA
ESPERANÇA
ATRIBUIÇÕES:

Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; morar
na localidade onde irá trabalhar.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

AGENTE

DE 04

Ensino Médio Completo e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas, em conformidade com a R$ 1.250,00

COMBATE

AS

Lei Federal 13.595, de 05 de janeiro de 2018.

40h

ENDEMIAS
ATRIBUIÇÕES:

Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

FISIOTERAPEUTA 03
ATRIBUIÇÕES:

Curso Superior Completo em Fisioterapia, reconhecido pelo MEC, e registro no conselho competente

R$ 1.500,00

40h

Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação fisica e psíquica do(s) usuário(s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de
recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Após diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas
áreas assistenciais.

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

EDUCADOR

01

Curso Superior Completo em Educação Fisica-Bacharelado, reconhecido pelo MEC, e registro no conselho competente

R$ 1.500,00

40h

FISICO
ATRIBUIÇÕES:

Promover atividades de educação física junto à população usuária dos serviços, planejar atividades físicas; ensinar os princípios e regras técnicas de atividades desportivas, orientação ética dessas
atividades; desenvolver com pessoas interessadas as práticas de ginásticas e exercícios físicos, acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível
de complexidade associado à sua especialidade; avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registrar práticas de caráter pedagógicos; desenvolver atividades de estudo

CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

BIOQUIMICO

01

Curso Superior Completo em Bioquímica, reconhecido pelo MEC, e registro no conselho competente

R$ 1.500,00

ATRIBUIÇÕES:

Supervisionar e se responsabilizar pelo controle de qualidade e correção nos trabalhos relacionados à bancada laboratorial, liberação doslaudos eperíciase liberação dos resultados técnicos, assinando

40h

pelos resultados e assumindo as responsabilidades sobre os atos praticados.
CARGO

Nº

DE ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO

VENCIMENTO CARGA

VAGAS

HORÁRIA
SEMANAL

TECNICO

EM 01

Ensino Médio Completo, acrescido de Curso Técnico especifico para a atividade, ou Ensino Médio Profissionalizante

R$ 998,00

40h

LABORATÓRIO
ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver atividades de coleta e manipulação de amostras de material biológico e produtos químicos em laboratórios de análises clínicas, citologia e toxicologia, através de procedimentos e técnicas
de laboratório, relacionando-as as suas finalidades e obedecendo aos princípios de biossegurança.

Publicado por:
www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/E7DC6210/03AOLTBLRE_Un2eKqEXCHC6zrRH2G_PpJpBquVI9oH6VCR3oAkxFA9r2eXDuG2icjP-…

4/5

24/07/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:E7DC6210
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/07/2019. Edição 2067
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/E7DC6210/03AOLTBLRE_Un2eKqEXCHC6zrRH2G_PpJpBquVI9oH6VCR3oAkxFA9r2eXDuG2icjP-…

5/5

