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ANEXO IV 

 
CARGO, REQUISITO, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÃO PARA CADA CARGO  

 

CARGO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

REQUISITO DE PROVIMENTO 

NÍVEL SUPERIOR - Diploma, devidamente registrado, de Conclusão 
de Graduação em Nível Superior, fornecido por Instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e o devido registro 
no respectivo Conselho de Classe, a saber: Administração (Conselho 
Regional de Administração – CRA), Economia (Conselho Regional de 
Economia – CRE), Ciências Contábeis (Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC) e Direito (Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB).  

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar trabalhos de 
nível técnico de ampla complexidade, consistindo no exame e análise 
de documentos e atos nas áreas de controle de gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoas, d suprimento de bens e serviços 
e operacional, emitir relatórios de auditoria, certificados, pareceres e 
informações técnicas e executar demais atividades estabelecidas na 
legislação específica. 

 

CARGO AUDITOR FISCAL 

REQUISITO DE PROVIMENTO 

NÍVEL SUPERIOR - Diploma, devidamente registrado, de Conclusão 
de Graduação em Nível Superior, fornecido por Instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e o devido registro 
no respectivo Conselho de Classe, a saber: Economia (Conselho 
Regional de Economia – CRE), Ciências Contábeis (Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC) e Direito (Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB). 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Realizar perícias fiscais e contábeis, cálculos, controle e 
acompanhamento de processos fiscais tributários de qualquer 
natureza, auditar contribuintes, levantar créditos e abrir processos 
devendo acompanhar até final decisão, confeccionar Certidões de 
Dívida Ativa, a ser encaminhadas para a Procuradoria Jurídica, para 
iniciar procedimentos de Execução Fiscal. 

 

CARGO ASSISTENTE SOCIAL 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de serviço social em instituição 
reconhecida pelo MEC; Carteira do Conselho Estadual de Assistência 
Social; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar 
programas de assistência e apoio à população do Município e aos 
servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a 
solução de problemas de natureza social, bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

 

CARGO MEDICO DO TRABALHO 

REQUISITO DE PROVIMENTO 

Diploma de graduação do curso de medicina e certificado de 
especialização em medicina do trabalho em instituição reconhecida 
pelo MEC; Carteira do Conselho Regional de Medicina de 
Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 20h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, elaborar, executar, supervisionar e coordenar a assistência 
médico-sanitário, observadas as respectivas especializações, 
coordenar planos, programas e estudos de medicina do trabalho, 
identificando problemas, propondo soluções e coordenando a 
implantação de medidas corretivas. 
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CARGO ENFERMEIRO SANITARISTA 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de enfermagem e certificado de 
especialização em instituição reconhecida pelo MEC; Carteira do 
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar e coordenar os serviços, programas e projetos da área da 
saúde, exercendo ações de promoção, vigilância e educação da 
saúde, colaborando para as práticas de participação social, construir 
modelos de respostas, indicadores avaliativos e monitoramento de 
ações de saúde pública. 

 

CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de terapia ocupacional em instituição 
reconhecida pelo MEC; Carteira do Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia ocupacional de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Desenvolver ações de prevenção de doenças e promoção de saúde, 
seguindo eixos e propostas de ação do Ministério da Saúde. 
Desenvolver estratégias de matriciamento, objetivando construir 
projetos coletivos com as equipes de saúde da família ou realizar 
atendimentos individuais buscando inserir os indivíduos nas 
ocupações significativas. 

 

CARGO FISIOTERAPEUTA 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de Fisioterapia em instituição 
reconhecida pelo MEC; Carteira do Conselho Regional de Fisioterapia 
de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 
Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o 
máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados. 

 

CARGO ENFERMEIRO – PSF 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de enfermagem em instituição 
reconhecida pelo MEC; Carteira do Conselho Regional de 
Enfermagem de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 40h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Desenvolver atividades de planejamento, coordenação, supervisão e 
execução de serviços de enfermagem, administração de 
medicamentos e tratamento prescritos, empregando processos e 
rotinas, desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em 
regulamento, possibilitando a proteção e a recuperação da saúde da 
comunidade. 

 

CARGO ODONTÓLOGO - PSF 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de odontologia em instituição 
reconhecida pelo MEC; Carteira do Conselho Regional de odontologia 
de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 40h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Executar atividades técnicas de prevenção e tratamento 
odontológicos; prática de todos os atos pertinentes à saúde bucal, 
decorrentes dos conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
treinamento e cursos de pós-graduação. 

 

CARGO ODONTÓLOGO – BUCOMAXILOFACIAL 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de odontologia e certificado de 
especialização em instituição reconhecida pelo MEC; Carteira do 
Conselho Regional de odontologia de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 
Exercer as atribuições dispostas na legislação específica da profissão 
e outras compatíveis com a sua especialização e quaisquer 
atividades correlatas na estrutura do CEO 
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CARGO ODONTÓLOGO-PEDIATRA 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de odontologia e certificado de 
especialização em instituição reconhecida pelo MEC; Carteira do 
Conselho Regional de odontologia de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 
Exercer as atribuições dispostas na legislação específica da profissão 
e outras compatíveis com a sua especialização e quaisquer 
atividades correlatas na estrutura do CEO 

 

CARGO ODONTÓLOGO - ESTOMATOLOGISTA 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de odontologia e certificado de 
especialização em instituição reconhecida pelo MEC; Carteira do 
Conselho Regional de odontologia de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 
Exercer as atribuições dispostas na legislação específica da profissão 
e outras compatíveis com a sua especialização e quaisquer 
atividades correlatas na estrutura do CEO 

 

CARGO ENFERMEIRO DO TRABALHO 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Diploma de graduação do curso de enfermagem em instituição 
reconhecida pelo MEC; Carteira do Conselho Regional de 
Enfermagem de Pernambuco; 

JORNADA DE TRABALHO 33h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Acompanhar a saúde do trabalhador, elaborar projetos que visam 
minimizar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, estudar e 
observar as condições de higiene, insalubridade e periculosidade no 
ambiente de trabalho, estimular ações com o intuito de preservar a 
integridade física e mental do trabalhador.  

 

CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

REQUISITO DE PROVIMENTO 
Certificado de conclusão do ensino médio e certificado de curso 
técnico de enfermagem emitidos por instituição reconhecida pelo 
MEC. 

JORNADA DE TRABALHO 40h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem nas unidades de 
saúde e domicílios, atuar em puericultura, pediatria, obstetrícia e 
outras, prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de 
Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da 
área de atuação. 

 

CARGO TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

REQUISITO DE PROVIMENTO Curso técnico na área de informática, sistemas de informação ou afins.  

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Desenvolver atividades de suporte técnico e manutenção de 
equipamentos (hardware) e de software, distribuídos em todos os 
estabelecimentos da Administração Municipal;  
Atuar em atividades de concepção, especificação, implementação, 
avaliação, suporte e manutenção de sistemas de tecnologia de 
processamento e transmissão de dados e informações, compreender 
os aspectos organizacionais e humanos, visando à aplicação das 
competências e habilidades adquiridas no curso na produção de 
bens, serviços e conhecimentos. 

 

CARGO ELETRICISTA 

REQUISITO DE PROVIMENTO Nível Médio 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 



23/34 

 

 
 

CARGO PEDREIRO 

REQUISITO DE PROVIMENTO Nível Médio 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 

CARGO PINTOR 

REQUISITO DE PROVIMENTO Nível Médio 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 

CARGO VIGIA 

REQUISITO DE PROVIMENTO Nível Médio 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 

CARGO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL 

REQUISITO DE PROVIMENTO Magistério, Nível Médio e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação em Magistério 

JORNADA DE TRABALHO 150h/a/30h/s 

ATRIBUIÇÕES Planeja e ministra aulas em turmas de Educação Infantil 

 

CARGO MOTORISTA 

REQUISITO DE PROVIMENTO Ensino Médio/Técnico 

JORNADA DE TRABALHO 36h/s 

ATRIBUIÇÕES 

Dirigir veículos leves e máquinas pesadas da Prefeitura 
Municipal dos Palmares, dentro e fora do perímetro urbano para 
transporte de pessoas, valores e equipamentos, materiais e 
documentos, em trajetos pré-determinados no atendimento das 
necessidades dos serviços, de acordo com as normas de 
segurança e as Leis de Trânsito.  

 

CARGO MERENDEIRA(O) 

REQUISITO DE PROVIMENTO Ensino Fundamental Completo 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

REQUISITO DE PROVIMENTO Ensino Fundamental Completo 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

REQUISITO DE PROVIMENTO Ensino Fundamental Completo (Lei 1986/2013) 

JORNADA DE TRABALHO 30h/s 

ATRIBUIÇÕES Desenvolver funções correlatas ao cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


