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ABAIXO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ALGUNS CARGOS

Nº Cargo/função Carga 
Horária 

SALÁRIO 
BASE ATUAL* 

 

Assistente Social 30h 2.932,57 

Psicólogo  30h 2.932,57 

Pedagogo 40h 3.878,40 

Administrativo (nível médio ou superior) 40h 1.442,19 

Monitor (nível fundamental/médio) 40h 971,59 

Zelador/cozinheira  40h 909,89 

Serviços gerais  40h 909,89 

Motorista I (cat. até “C”)  40h 1.175,64 

Motorista II (cat. “D ou E”)  40h 1.293,18 

Vigia/guarda  40h 909,89 

Educador social  40h 1.830,28 



DESCRIÇÃOS SUMÁRIA DE ALGUMAS FUNÇÕES 
 

 

MONITOR: Orientar a construção do conhecimento; elaborar projetos pedagógicos; Cuidar da higiene e 

asseio da criança; Preparar material pedagógico; organizar o trabalho; realizar trabalho de monitoria em 

grupos de pessoas. 

 

VIGIA/GUARDA: Zelar pela guarda do patrimônio e executar atividades de vigilância e proteção fixa e 

móvel em dependências e áreas públicas; Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio público e pelo 

cumprimento de leis e regulamentos; Recepcionar e controlar fluxo de pessoas, veículos e cargas, 

identificando, orientando e encaminhando os mesmos para os lugares desejados. 

 

SERVIÇOS GERAIS: Executar tarefas rotineiras que exijam esforço físico. Conservação de jardins, 

parques, piscinas, chafarizes etc. 

 

MOTORISTA I: Categoria até “C”. Dirigir, manobrar veículos e transportar pessoas, cargas e 

documentos ou valores. Utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e 

luminosa, software de navegação e outros. Promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade, 

verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros. Trabalhar 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 

MOTORISTA II: Categoria “D”ou “E”. Dirigir veículos de transporte de cargas pesadas e pessoas; 

Promover a manutenção do veículo sobre sua responsabilidade, verificando as condições de 

funcionamento, de combustível, água, bateria e outros. 

 

EDUCADOR SOCIAL: Promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e 

social. Executar, sob a coordenação de profissional de nível superior, atividades socioeducativas e 

administrativas nas unidades, serviços e programas da Proteção Social Básica e da Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade, as quais incluem ações afirmativas, mediadoras e formativas, 

que envolvam a acolhida, o atendimento e o acompanhamento ao usuário da assistência social. 

Implementar atividades socioeducativas de convivência, de promoção social, com caráter pedagógico e 

social. Realizar educação social de rua. 

 

ZELADOR/COZINHEIRO: Zelar pela limpeza e higiene. Lavar vidros de janelas e fachadas de edifícios 

e limpar recintos e acessórios dos mesmos. Coletar o lixo, recolhendo-o e depositando na lixeira; 

Lavar, secar e passar peças de roupas, quando necessário; Mudar a posição dos móveis e equipamentos, 

colocando-os nos locais designados; Preparar e servir café, chá, sucos, lanches, merenda, refeições e 

outros; Desempenhar outras tarefas correlatas. 

 

ADMINISTRATIVO: Nível médio ou superior. Executar serviços de apoio nos diversos setores. Atender 

fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tramitar 

processos e demais expedientes inerentes à ao serviço; tratar de documentos variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário referente aos mesmos. Elaborar e redigir correspondências. Controlar o material 

de consumo e/ou permanente existente no setor, operar micro-computador e periféricos. Atender ao 

público em geral, Assessorar o superior hierárquico em assuntos relacionados à área de atuação; entre 

outras tarefas correlatas.  


