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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS MINIMOS.
ADVOGADO
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Direito e registro na OAB
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Elaborar pareceres a respeito de assuntos de interesse do
Município; Elaborar petições em ações judiciais em que o Município figure como parte ou
litisconsorte; Acompanhar o andamento processual até o trânsito em julgado da ação;
Comparecer a audiências e atuar no interesse do Município; Exercer serviços de advocacia e de
consultoria jurídica de acordo com a legislação vigente e com o Código de Ética e Disciplina da
OAB; Realizar esclarecimento de servidores ou cidadãos quando solicitado; Comparecer a
reuniões quando solicitado pelo Prefeito ou seu chefe imediato.
AGENTE AMBIENTAL
Vencimento Mensal: R$ 545,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Elementar ( 4ª série do Ensino Fundamental)
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Participar de todo o processo da reciclagem do lixo no Município de Caeté, incluindo a coleta e
separação. Realizar todo o processo de limpeza dos logradouros públicos e afins. Zelar pelo
material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhando atividades correlatas.
ARQUITETO E URBANISTA
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Requisitos Mínimos: Graduação Arquitetura e Urbanismo e registro no Conselho Especifico
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas (desenho de
edificações, planejamento urbano e urbanismo) e da região (planejamento regional ou
Ordenamento do território), definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando
dados e informações; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade
financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem
como assessorar no estabelecimento de políticas de gestão. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
BIBLIOTECARIO
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Requisitos Mínimos: Graduação em Biblioteconomia

Organizar e manter atualizado o registro bibliográfico de livros, de documentos técnicos e
científicos e de legislação. Catalogar e classificar o acervo da seção zelando pela sua
conservação; manter intercâmbio com outras bibliotecas e centros de documentação; manter
sistema de consultas e empréstimos; difundir a importância da leitura e os benefícios do uso da
informação; preservar disseminado o conhecimento; Analisar os recursos e as necessidades de
informação da comunidade em que está inserido; formular e implementar políticas para o
desenvolvimento de serviços da biblioteca; promover programas de leitura e eventos culturais;
planejar políticas para os serviços da biblioteca, definindo objetivos, prioridades e serviços, de
acordo com Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação; participar do
Planejamento do projeto político Pedagógico e do Planejamento Estratégico Situacional das
Unidades Educativas; promover treinamento da equipe da biblioteca; orientar o usuário para
leitura e pesquisa; oferecer orientação sobre o funcionamento da biblioteca; efetuar parcerias com
organismos relacionadas à educação e áreas afins; executar outras tarefas correlatas e funções
inerentes à profissão, conforme as normas técnicas.
ASSISTENTE SOCIAL
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Serviço Social e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atuar na política pública de Assistência Social, no âmbito das
Proteções Sociais Básica e Especial; no atendimento e acompanhamento familiar; elaborar,
implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração direta pública ou
indireta; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; encaminhar providencias e
prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população; orientar indivíduos e grupos de
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços
sociais; executar e avaliar pesquisas e estudos socioeconômicos que possam contribuir para
analise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria a
órgãos da administração pública direta e indireta, movimentos sociais no que diz respeito a defesa
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejamento, organização e administração
de serviços sociais e de unidades de serviço social.
COMUNICADOR SOCIAL
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Comunicação Social e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Organizar e dirigir os programas de divulgação de uma
administração pública, através do controle de informações de seu interesse, propiciando
assistência à chefia imediata da administração pública, na área política de propaganda e
publicidade, visando contribuir para manutenção de uma boa imagem institucional.
CONTADOR
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Administrar os tributos, apurando os impostos devidos,
compensando tributos, gerando dados para preenchimento de guias, levantando informações para
recuperação de impostos; registrar atos e fatos contábeis, estruturando plano de contas conforme
a atividade do Município, definindo procedimentos contábeis, atualizando procedimentos internos,
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parametrizando aplicativos contábeis/fiscais e de suporte, administrando o fluxo de documentos,
classificando documentos, escriturando livros fiscais e contábeis, conciliando saldos de contas,
gerando diário/razão; aplicar as normas técnicas de contabilidade, em especial a Lei 4.320/64.

DENTISTA
Vencimento Mensal: R$1.445,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Odontologia e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Realizar funções de caráter técnico e administrativo, participando do
planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde pública, para contribuir para bemestar da coletividade; examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; identificar as afecções e tratá-las,
realizar tratamento dentário e de saúde bucal completo, aplicando as normas técnicas de
odontologia.
ENFERMEIRO
Vencimento Mensal: R$ 2.378,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Enfermagem e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atuar nas áreas de saúde mental e assistência a saúde. Planejar,
organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina
e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva;
identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e
através de observação sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elaborar plano de
enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser
prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho, realizar as funções da profissão de
enfermeiro, conforme normas técnicas.
ENGENHEIRO CIVIL
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Engenharia Civil e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a
obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar
o local mais apropriado para a construção; calcular os esforços e deformações previstos na obra
projetada ou que afetam a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em
consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e
mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na
construção; consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos,
arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser
desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser
executada; elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra,
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando
cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo ao Município, diretores de empresa ou
órgãos governamentais para aprovação. Supervisionar a obra. Realizar as atividades e funções
inerentes à profissão de engenheiro civil, de acordo com as normas técnicas.
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MÉDICO DO TRABALHO
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina com residência Médica em Medicina do Trabalho e
registro no Conselho Especifico.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Concluir sobre as causas de patologias, participar e acompanhar as
medidas aplicáveis para prevenir ocorrências semelhantes; manter registros de doença
ocupacionais e todos os documentos necessários aos estudos, estatísticas e/ou fiscalização dos
órgãos competentes; pesquisar novos padrões de monitoramento sempre que se fizer necessário;
ser consultivo e assessor, em conjunto com a área administrativa e pessoal, nos projetos de
novas instalações e procedimentos, com o objetivo de desenvolver o controle de riscos, seu
monitoramento e sua prevenção além da definição das modalidades de levantamento de riscos, a
serem implantadas; manter um Programa permanente de inspeções periódicas, em conjunto com
a área administrativa e pessoal, como parte de um plano de controle de riscos, selecionando e
recomendando medidas corretivas e preventivas. Realizar as atividades e funções inerentes à
profissão de médico do trabalho, de acordo com as normas técnicas.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em
cardiologia e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico, especializado
em cardiologia, de acordo com as normas do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de
Residência Médica. As atribuições do médico Cardiologista incluem consultas e atendimentos
médicos a adultos e crianças no tratamento e prevenção de doenças cardíacas e cardiovasculares
em pronto atendimento e ambulatórios; dentro da especialidade implementar ações para a
promoção da saúde, coordenar programas e serviços; efetuar perícias médicas, auditorias e
sindicâncias médicas, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica específica.
A assistência médica especializada compreende os atendimentos básicos, avaliações
diagnósticas e terapêuticas complexas. Executar atividades inerentes à especialidade de
cardiologia de acordo com as atribuições do médico cardiologista inclui atendimento a crianças e
adultos, abrangendo todos os componentes do sistema cardiovascular e as ações e atividades a
serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais.
MÉDICO GERIATRA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em Clínica
Médica geriátrica e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar atividades relativas à saúde do idoso e ao tratamento de
suas doenças e as ações e atividades a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades
locais. Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico, especializado em clínica médica de
acordo com as normas do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de Residência Médica.
As atribuições do médico clínico incluem consultas e atendimentos médicos a adultos no
tratamento e prevenção de doenças em Pronto Atendimentos e Ambulatórios; implementar ações
para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. A
assistência médica prestada pelo médico clínico compreende a assistência médica para adultos
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que se estende desde os atendimentos básicos até avaliações diagnósticas e terapêuticas
complexas.
MÉDICO PSIQUIATRA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em Clínica
psiquiátrica e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: executar atividades de estudo à especialidade de Psiquiatria de
acordo com as atribuições do médico Psiquiatra inclui atendimento a crianças e adultos,
prevenção e tratamento dos modos psíquicos de adoecer ou da perda involuntária da faculdade
normativa e ações e atividades a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades
locais.Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para
determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao
especialista; analisar e interpretar os resultados de exames de raios X, bioquímicos,
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o
diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento,
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada. Exercer as atividades e
funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
MEDICO PEDIATRA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em Pediatria
e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico, especializado
em pediatria, de acordo com as normas do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de
Residência Médica. As atribuições do médico pediatra incluem consultas e atendimentos médicos
a crianças no tratamento e prevenção de doenças em Pronto Atendimento e Ambulatórios;
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área médica. A assistência médica prestada pelo médico pediatra compreende a assistência
médica integra à criança que se estende desde os atendimentos básicos até avaliações
diagnósticas e terapêuticas complexas. Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos
curativos e preventivos, este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), aleitamento
materno, prevenção de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a um
crescimento e desenvolvimento saudáveis e as ações e atividades a serem desenvolvidas de
acordo com as prioridades locais.
MÉDICO UROLOGISTA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em urologia
e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: executar atividades relativas ao tratamento e prevenção das
doenças do aparelho urinário e de doenças do aparelho genital masculino e as ações e atividades
a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Exercer as atividades inerentes ao
cargo de médico, especializado em urologia, de acordo com as normas do Ministério da Educação
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e da Comissão Nacional de Residência Médica. As atribuições do médico incluem consultas e
atendimentos médicos a crianças no tratamento e prevenção de doenças em Pronto Atendimento
e Ambulatórios; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica. A assistência médica prestada pelo médico pediatra compreende
a assistência médica integra à criança que se estende desde os atendimentos básicos até
avaliações diagnósticas e terapêuticas complexas.
MÉDICO GINECOLOGISTA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em
ginecologia e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação
da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos,
abrangendo os setores de Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia e as ações e atividades a
serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Exercer as atividades inerentes ao
cargo de médico tais como examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos
especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e
encaminhá-lo ao especialista; analisar e interpretar os resultados de exames de raios X,
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde
do paciente; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais;
atender às urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; participar da direção de hospitais e
outros estabelecimentos de saúde quando assim designado pelo Secretário Municipal de Saúde.
Exercer as atividades específicas da especialidade médica da sua formação, cujas atribuições e
graduações serão especificadas em edital de concurso, observadas em qualquer caso, as
especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Realizar outras ações e
atividades atinentes ao cargo a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais.
Realizar atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
MÉDICO NEUROLOGISTA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em
neurologia e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar atividades relativas ao estudo à especialidade de
Neurologia de acordo com as atribuições do médico Neurologista inclui atendimento a crianças e
adultos e dos distúrbios e patologias dos sistemas nervosos central (cérebro, medula espinhal e
alguns nervos da visão) e periférico (ramificações de nervos que se espalham por todo corpo
humano) e as ações e atividades a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais
Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico tais como examinar o paciente, auscultando,
palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; analisar e interpretar os
resultados de exames de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando
dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para
conservar ou restabelecer a saúde do paciente; manter registro dos pacientes examinados,
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anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação
terapêutica adequada; emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; atender às urgências clínicas, cirúrgicas ou
traumatológicas; participar da direção de hospitais e outros estabelecimentos de saúde quando
assim designado pelo Secretário Municipal de Saúde. Exercer as atividades específicas da
especialidade médica da sua formação, cujas atribuições e graduações serão especificadas em
edital de concurso, observadas em qualquer caso, as especialidades reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina. Realizar outras ações e atividades atinentes ao cargo a serem
desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Realizar atividades e funções inerentes à
profissão, de acordo com as normas técnicas..
MEDICO ORTOPEDISTA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em ortopedia
e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: tratamento das alterações em ossos, músculos e articulações sejam
elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por causa de
problemas de postura em conseqüência da idade, acidentes ou doenças, incluindo atendimento a
crianças e adultos e ações e atividades a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades
locais. Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico tais como examinar o paciente,
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; analisar e
interpretar os resultados de exames de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a
serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; manter registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e
mental e de óbito, para atender às determinações legais; atender às urgências clínicas, cirúrgicas
ou traumatológicas; participar da direção de hospitais e outros estabelecimentos de saúde quando
assim designado pelo Secretário Municipal de Saúde. Exercer as atividades específicas da
especialidade médica da sua formação, cujas atribuições e graduações serão especificadas em
edital de concurso, observadas em qualquer caso, as especialidades reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina. Realizar outras ações e atividades atinentes ao cargo a serem
desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Realizar atividades e funções inerentes à
profissão, de acordo com as normas técnicas.
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Vencimento Mensal: R$3.245,00
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Medicina, Residência Médica ou Especialização em
otorrinolaringologia e registro no Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia,
sintomas e tratamento de doenças da garganta, aparelho auditivo e fossas nasais, as atribuições
do médico Otorrinolaringologista incluem atendimento a crianças e adultos e ações e atividades a
serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Exercer as atividades inerentes ao
cargo de médico tais como examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos
especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e
encaminhá-lo ao especialista; analisar e interpretar os resultados de exames de raios X,
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou
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informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde
do paciente; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais;
atender às urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; participar da direção de hospitais e
outros estabelecimentos de saúde quando assim designado pelo Secretário Municipal de Saúde.
Exercer as atividades específicas da especialidade médica da sua formação, cujas atribuições
serão especificadas em edital de concurso, observadas em qualquer caso, as especialidades
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Realizar outras ações e atividades atinentes ao
cargo a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Realizar atividades e funções
inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
PEDAGOGO I
Vencimento Mensal: R$ 910,00
Jornada de Trabalho: 25 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Pedagogia
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação
básica, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e execução
da proposta pedagógica da escola; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; Prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar aos pais ou
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento,
avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento
dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou
da escola; Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados
para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação aos aspectos
pedagógicos; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Exercer
as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
PEDAGOGO II
Vencimento Mensal: R$1.420,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Pedagogia
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação
básica, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e execução
da proposta pedagógica da escola; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; Prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar aos pais ou
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento,
avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento
dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou
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da escola; Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados
para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação aos aspectos
pedagógicos; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. Exercer
as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Vencimento Mensal: R$ 752,00
Jornada de Trabalho: 25 horas semanais
Requisitos Mínimos: : Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia ou Licenciatura Plena
acrescido de curso de magistério.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Docência na educação infantil, incluindo, entre outras, as seguintes
atribuições: Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano
de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as
atividades de articulação com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas
indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.
PSICÓLOGO SOCIAL
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Psicologia e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atuar na política pública de Assistência Social, no âmbito das
Proteções Sociais Básica e Especial; no atendimento e acompanhamento familiar; elaborar e
aplicar princípios e técnicas psicológicas, empregando conhecimentos dos vários ramos da
psicologia, para promover o desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo; atuar
junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e
executando os serviços sócio assistenciais visando a emancipação dos indivíduos e suas famílias
e a superação de suas dificuldades;
Elaborar, organizar e supervisionar atividades educativas, sociais e recreativas em serviços de
atendimento ao menor em conflito com a lei; colaborar com a Justiça, quando solicitado,
apresentando laudos, pareceres e depoimentos, para servir como instrumentos comprobatórios
para melhor aplicação da lei e da Justiça; assessorar os órgãos públicos na definição de projetos
e programas sócio assistenciais; dedicar-se à luta contra a delinqüência e fenômenos sociais
emergentes, para buscar a melhoria das relações inter-pessoais e inter-grupais, estendendo-a ao
contexto sócio-histórico- cultural.
Promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e
segmentos sociais e culturais; supervisionar, orientar e executar outros trabalhos na área da
psicologia social.
PSICÓLOGO – (Saúde)
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Psicologia e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atuar na área específica de saúde, procedendo ao exame de
pessoas que apresentam problemas intra e inter- pessoais, de comportamento familiar ou social
ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando enfoque
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preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para a
possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária; atender à gestante,
acompanhando a gravidez, parto e puerpério para integrar suas vivências emocionais e corporais;
preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive pacientes terminais,
participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, para oferecer maior
apoio, equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; acompanhar programas de pesquisa,
treinamento e política sobre saúde mental, elaborando, coordenando e supervisionando-os, para
garantir a qualidade de tratamento em nível de macro e microssistemas.
PSICÓLOGO Educacional
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Psicologia e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo:Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando o
desenvolvimento global das crianças e adolescentes, em relação a sua integração à escola e à
família. Elaborar e executar procedimentos relativos ao professor-aluno, que visem através de
uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de metodologias que efetive o processo do
ensino e da aprendizagem. Atuar na educação em parceria com as escolas, visando o
levantamento das dificuldades de aprendizagem, propondo alternativas intervencionistas,
atendendo aos alunos através de técnicas grupais ou individuais. Realizar entrevista familiar
exploratória situacional e psicodiagnósticos, providenciando os encaminhamentos necessários,
caso os problemas detectados extrapolem a competência do psicólogo educacional. Elaborar
relatórios, fornecer laudos e pareceres. Desenvolver atividades e trabalhos articulados com as
famílias e com o meio social do educando. Participar do trabalho das equipes de planejamento
pedagógico, curricular e das políticas educacionais, concentrando-se nas ações do processo de
desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como promover a
constante avaliação e redirecionamento dos planos e práticas educacionais. Participar de reuniões
com a Equipe Técnica da Secretaria de Educação e Direção das escolas, quando necessário.
Executar outras tarefas correlatas e funções inerentes à profissão, conforme as normas técnicas.
FISIOTERAPEUTA
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Fisioterapia e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Atuar na área do movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades,
tanto nas alterações patológicas quanto nas repercussões psíquicas e orgânicas. Preservar,
manter (forma preventiva), desenvolver ou restaurar (reabilitação) a integridade de órgãos,
sistema ou função. Como processo terapêutico utilizar conhecimentos e recursos próprios com
base nas condições psico-físico-social, tendo por objetivo promover, aperfeiçoar ou adaptar o
indivíduo a melhoria de qualidade de vida. Realizar outras ações e atividades atinentes ao cargo a
serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais. Realizar atividades e funções inerentes
à profissão, de acordo com as normas técnicas.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Vencimento Mensal: R$1.845,00
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais
Requisitos Mínimos: Graduação em Terapia Ocupacional e registro no Conselho respectivo
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Dedicar-se a tratamento, desenvolvimento e reabilitação de
pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins
específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social; preparar os programas
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ocupacionais destinados a pacientes confinados em hospitais ou outras instituições, baseando-se
nos casos a serem tratados, para propiciar a esses pacientes uma terapêutica que possa
desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos. Exercer as atividades e
funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
TÉCNICO AGRÍCOLA
Vencimento Mensal: R$ 605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico Agrícola de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar tarefas relativas à programação, assistência técnica e
controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de preparação do solo,
plantio e beneficiamento de espécies vegetais, combate a parasitas e outras pragas, para auxiliar
os especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção agrícola. Exercer as
atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de Contabilidade de nível médio e registro no
Conselho respectivo.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Organizar os serviços de contabilidade, em geral, traçando o plano
de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o
controle contábil e orçamentário; executar e/ou supervisionar a escrituração de livros contábeis e
comerciais como Diário, Registro de Inventários, Razão, Conta-Corrente, Caixa e outros,
atentando para a transcrição correta dos dados contidos nos documentos originais e valendo-se
de sistemas manuais e mecanizados, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas;
controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; proceder à
classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos
de bens e serviços; efetuar ou supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação
de veículos, máquinas, móveis e instalações, baseando-se nos índices adequados a cada caso,
para atender às disposições legais pertinentes; elaborar balancetes, balanços e outras
demonstrações contábeis, aplicando as técnicas apropriadas para apresentar resultados parciais
e totais da situação patrimonial, econômica e financeira do Município; organizar relatórios sobre a
situação geral da empresa, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres técnicos, para
fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de Informática de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Orientar, coordenar e controlar atividades relativas aos
equipamentos de processamento de dados; orientar ao servidor público usuário de equipamento
de informática a melhor técnica de uso e conservação dos mesmos; executar manutenção
periódica dos computadores e periféricos, de instalações de programas e periféricos; recomendar,
quando necessário o upgrade dos equipamentos; manter e atualizar fichas de cadastro dos
equipamentos e controle de licenças de programas; elaborar relatórios sobre ocorrências com os
equipamentos e programas; estudar os objetivos do programa, analisando as especificações e
instruções recebidas, para verificar a natureza e fontes dos dados de entrada que vão ser tratados
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e esquematizar a forma e fluxo do programa; elaborar fluxogramas lógicos e detalhados,
estabelecendo a seqüência dos trabalhos de preparação dos dados a tratar e as operações do
computador, levando em consideração as verificações internas e outras comprovações
necessárias, para atender às necessidades estabelecidas; simplificando rotinas, para obter
instruções de processamento apropriadas ao tipo de computador empregado; realizar
experiências, preparar manuais, instruções de operação e descrição dos serviços, listagem,
gabaritos de entrada e saída e outros informes necessários, redigindo e ordenando os assuntos e
documentos pertinentes, para instruir operadores e pessoal de computador e solucionar possíveis
dúvidas.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de Enfermagem de nível médio e registro no COREN
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Orientar e acompanhar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar
e participar no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe, especialmente: efetuar
procedimentos de admissão; Prestar assistência ao paciente; administrar medicação prescrita;
auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos; realizar instrumentação cirúrgica; promover
saúde mental; organizar ambiente de trabalho; dar continuidade nos plantões quando necessário
for; trabalhar com biossegurança e segurança participar da programação da assistência de
enfermagem; executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro (de
nível superior); participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;
Executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou
específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente. Realizar outras
ações e atividades atinentes ao cargo a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades
locais. Realizar atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de Higiene Dental de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e prevenção
de riscos ambientais e sanitários, visando à melhoria da qualidade de vida da população.
Desenvolver em equipe ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde
bucal. Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações
desenvolvidas em saúde bucal. Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais,
voltadas para indivíduos, famílias e coletividade. Realizar ações de apoio ao atendimento clínico
em saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus familiares. Realizar ações de
atendimento clínicas odontológicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética
e função mastigatória do indivíduo. Atuar no desenvolvimento das atividades de educação
permanente voltadas para a equipe e trabalhadores da unidade de saúde. Atuar sob a supervisão
de um cirurgião-dentista auxiliando o profissional em seu atendimento de consultório,
desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a equipe de saúde em nível local.
Realizar outras ações e atividades atinentes ao cargo a serem desenvolvidas de acordo com as
prioridades locais. Realizar atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas
técnicas.
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TÉCNICO EM FARMÁCIA
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de Farmácia de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo:Atuar na dispensação de medicamentos, observando as prescrições
para informar ao usuário sobre a posologia e modo de uso corretos, garantindo a segurança dos
mesmos. Trabalhar com a reposição de estoque atentando sempre para a validade para evitar
perdas, assim como na organização da farmácia e recepção dos medicamentos fazendo a
conferência de lote e validade dos mesmos, conforme a nota fiscal. Realizar outras ações e
atividades atinentes ao cargo a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais.
Realizar atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
TÉCNICO DE LABORATORIO EM PATOLOGIA CLINICA.
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de laboratório de análises clínicas de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à anatomia
patológica, dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas, em geral realizando
ou orientando exames, testes de cultura de microorganismos, através da manipulação de
aparelhos de laboratório e por outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou
prevenção de doenças. Exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as
normas técnicas.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico em Meio Ambiente de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Realizar estudos e propor ações de preservação dos recursos
naturais, com controle e avaliação dos fatores que causam impacto nos ciclos de matéria e
energia, diminuindo os efeitos negativos causados na natureza (solo, água e ar). Igualmente,
compreende as atividades de prevenção da poluição por meio da educação ambiental não
escolar, da tecnologia ambiental e da gestão ambiental. Exercer as atividades e funções inerentes
à profissão, de acordo com as normas técnicas.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Vencimento Mensal: R$ 605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Técnico de Segurança do Trabalho de nível médio e registro
no conselho especifico.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho,
investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a
integridade do pessoal e dos bens de uma empresa; inspecionar locais, instalações e
equipamentos da Prefeitura Municipal, observando as condições de trabalho, para determinar
fatores e riscos de acidentes; estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo
eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para
prevenir acidentes; inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras,
hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, para certificar-se de suas
perfeitas condições de funcionamento. Exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de
acordo com as normas técnicas.
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TÉCNICO EM TURISMO
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em Turismo de nível médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Desempenhar tarefas em transmitir informações técnicoespecializadas sobre atrativo natural e cultural de interesse turístico no Município.
Indicar aos turistas os lugares e obras de maior interesse, como monumentos, edifícios, pontes,
museus e galerias de arte, mencionando seus nomes, localização e outros dados, para cientificálos dos pontos incluídos no roteiro; fazer breves comentários durante a permanência dos turistas
nos locais escolhidos, indicando datas e fatos históricos e dando outras informações pertinentes,
para proporcionar aos visitantes o conhecimento da história e do desenvolvimento artístico-social
do local visitado; indicar aos turistas os locais para refeições ou descanso, obedecendo às
solicitações recebidas, para proporcionar-lhes conforto e bem-estar. Acompanhar grupos de
pessoas em visita a locais, como museus ou galerias de arte, fazendo comentários sobre os
objetos ou quadros ali expostos. Exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo
com as normas técnicas.
AGENTE DE ENDEMIAS
Vencimento Mensal: R$555,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação de Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo:Executar todas as atividades pertinentes ao serviço de Vigilância em
Saúde como controle de zoonoses e endemias que visam prevenir, diminuir ou eliminar os riscos
e agravos à saúde provocados por vetor, animal hospedeiro, animais peçonhentos, reservatório
ou sinantrópico, educação em saúde, educação ambiental, controle mecânico e químico de
vetores conforme as normas do Ministério da Saúde, programas, serviços e particularidades
locais. Realizar outras ações e atividades atinentes ao cargo a serem desenvolvidas de acordo
com as necessidades epidemiológicas e prioridades locais. Realizar atividades e funções
inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas.
ALMOXARIFE
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o
volume de mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de
reposição; controlar o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as notas de
pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita
correspondência aos dados anotados; organizar o armazenamento de material e produtos,
identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir uma
estocagem racional e ordenada; zelar pela conservação do material estocado, providenciando as
condições necessárias, para evitar deterioramento e perda; efetuar o registro dos materiais em
guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em livros, fichas e mapas
apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos
materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados
pertinentes para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado.Zelar pelo seu
material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
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ATENDENTE DE BIBLIOTECA
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e
localização de livros e publicações, para auxiliá-los em suas consultas; efetuar o registro dos livros
retirados por empréstimo, anotando seus títulos, autores, códigos de referência, identidade do
usuário, data prevista para a entrega e outros dados de importância, para garantir a futura
devolução dos mesmos e obter dados para levantamentos estatísticos; controlar a entrada dos
livros devolvidos, registrando a data de devolução dos mesmos e/ou calculando a soma que
deverá cobrar para as entregas em atraso, a fim de manter o acervo bibliográfico; enviar
lembretes referentes a livros cuja data de devolução esteja vencida, preenchendo formulários
apropriados, remetendo-os pelo correio a seus usuários ou de outro modo, para possibilitar a
recuperação dos volumes não devolvidos; repor, nas estantes, os livros utilizados pelos usuários,
posicionando-os nas prateleiras de acordo com os sistemas de classificação adotados na
biblioteca, para mantê-los ordenados e possibilitar novas consultas e registros; manter atualizados
os fichários catalográficos da biblioteca, completando-os e ordenando suas fichas de consulta,
para assegurar a pronta localização dos livros e publicações.Datilografar/digitar fichas e etiquetas.
Localizar livros nas estantes, para colocá-los à disposição dos usuários.Limpar os livros ou
supervisionar a limpeza dos mesmos. Carimbar e conferir documentos.Zelar pelo seu material de
trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Vencimento Mensal: R$625,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação em magistério de Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Zelar tanto pelas necessidades básicas da criança, incluindo a troca
de fraldas e todo tipo de cuidados em relação a higiene e alimentação, como por sua
educação.Buscar o desenvolvimento integral da criança.Promover o bem-estar da criança, a
ampliação de suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conhecimento do
ser humano, da natureza e da sociedade.Elaborar e aplicar o planejamento diário das atividades a
serem desenvolvidas com as crianças.Estimular a participação das crianças nas atividades de
grupo como jogos, brincadeiras, visando seu desenvolvimento.Auxiliar nas atividades pedagógicas
de acordo com a orientação da professora.Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das
crianças do Centro de Educação Infantil.Buscar a atualização constante pela participação em
cursos e seminários, para o bom desempenho de seu trabalho.Zelar pelo seu material de trabalho,
pelo patrimônio público e desempenhar atividades correlatas.
AUXILIAR DE SECRETARIA
Vencimento Mensal: R$640,00
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Auxiliar no planejamento dos trabalhos de secretaria da unidade
escolar, com competência e padrão de desempenho, observando o projeto político-pedagógico da
escola e a proposta político-pedagógica da Rede Municipal de Ensino.
Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados, zelando pela sua fidedignidade.Realizar
trabalhos de registros de arquivamento de formulários e documentos.Elaborar fichas, mapas e
documentos necessários ao funcionamento do sistema de registro, informações e arquivos
escolares.Manter a Secretaria sempre em ordem, os arquivos, armários, gavetas e mesa de
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trabalho.Aplicar a legislação do ensino na sua área de competência.Informatizar e digitar trabalhos
da secretaria.Redigir atas de reuniões da escola.Zelar pelo uso e conservação do material sob
sua responsabilidade, zelar pelo patrimônio da escola e desempenhar atividades correlatas.
AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Atender o contribuinte e orientá-lo no tocante à observância as
normas tributárias; emitir guias e expedir certidões; receber, conferir e classificar documentos
contábeis de prestações de contas, e de análise e contabilização de despesas; efetuar registros
simples de natureza contábil;auxiliar na escrituração de livros ou fichas contábeis e diversos;
auxiliar na preparação e conferência de balancetes de movimento contábil; preparar e preencher
a máquina fichas de lançamento contábil; auxiliar no controle e na contabilização de contas
bancárias; operar com máquina de contabilidade para escrituração analítica ou sintética; auxiliar
na conferência de mapas e registros; fiscalizar atividades do comércio, da indústria e postura;
atender o contribuinte e orientá-lo no tocante à observância as normas tributárias; emitir
notificações, guias e expedir certidões. Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio
público, desempenhar atividades correlatas.
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Orientar e fiscalizar as atividades e obras para
prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação
ambiental e sanitária; promover educação sanitária e ambiental. Zelar pelo seu material de
trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
FISCAL DE POSTURAS
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Zelar pelo cumprimento da legislação do Município naquilo que se
exige a regular execução de atos ou negócios que devam ser praticados por outras pessoas, em
obediência às regras legais ou aos deveres que lhes cabem no desempenho de certos misteres,
especialmente, no tocante a urbanismo.Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio
público, desempenhar atividades correlatas.
FISCAL DE OBRAS
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Fiscalizar as atividades e obras, por meio de vistorias, inspeções e
análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da
legislação técnica. Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar
atividades correlatas.
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FISCAL DE RENDAS
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Supervisionar equipes de trabalho em órgãos de fiscalização de
tributos, orientando-as sobre critérios de fiscalização, tributação e práticas correspondentes, para
cooperar no aperfeiçoamento e racionalização das normas e medidas fiscalizadoras; elaborar
planos de fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação fiscal,
para racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; proceder ao controle e
avaliação dos planos de fiscalização, acompanhando sua execução e analisando os resultados
obtidos, para julgar o grau de validade do trabalho; executar as tarefas de fiscalização de tributos
da Fazenda Pública, inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de
serviços e demais entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros
documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública e da economia popular; fiscalizar
mercadorias em trânsito, efetuando sindicâncias no comercio, feiras-livres, mercados e
logradouros públicos, para evitar fraudes e irregularidades que prejudiquem o erário público;
examinar a capacidade produtiva de unidades fabris, observando e analisando os processos de
fabricação, a fim de colher dados para classificação tributária; realizar busca de depósitos
clandestinos e meios de transportes de mercadorias que apresentem indícios de irregularidades,
efetuando as diligências indispensáveis, para processar a apreensão das mercadorias, caso
sejam constatadas fraudes fiscais; efetuar o inventário de empresas cujos responsáveis tenham
sido indicados em crimes de apropriação indébita, procedendo à identificação e qualificação dos
mesmos, para lavrar os respectivos termos de responsabilidade; fiscalizar e autuar contribuintes
em infração, instaurando processo administrativo-fiscal e providenciando as respectivas
notificações, para assegurar o cumprimento das normas legais; manter-se informado a respeito da
política de fiscalização, exercer suas atribuições, inclusive, de assessoramento.Zelar pelo seu
material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
FISCAL DE TRÂNSITO
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Exercer a fiscalização de trânsito nos termos legais, orientar, sugerir, autuar pedestres e
condutores de veículos, no âmbito municipal, de acordo com as normas do Código de Trânsito
Brasileiro. Executar a fiscalização de trânsito, nos termos da legislação federal pertinente, orientar
pedestres e condutores de veículos, notificar os infratores, sugerir medidas de segurança relativas
à circulação de veículos e de pedestres, bem como a concernente à sinalização de trânsito nas
vias urbanas municipais, orientar ciclistas e condutores de animais, auxiliar no planejamento, na
regulamentação e na operacionalização do trânsito, com ênfase à segurança; fiscalizar o
cumprimento em relação à sinalização de trânsito; auxiliar na coleta de dados estatísticos e em
estudos sobre a circulação de veículos e pedestres; lavrar as ocorrências de trânsito e, quando for
o caso, providenciar a remoção dos veículos infratores; fiscalizar o cumprimento das normas
gerais de trânsito e relacionadas aos estacionamentos e paradas de ônibus, táxis, ambulâncias e
veículos especiais; participar de projetos de orientação, educação e segurança de trânsito;
vistoriar veículos, em questões de segurança, higiene, manutenção, carga, etc.; e demais
atividades afins, especialmente as contidas no art. 24, do Código Nacional de Trânsito, previsto na
Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pertinentes à fiscalização.
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FISCAL SANITÁRIO
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Realizar os serviços de vigilância sanitária na área sob sua
jurisdição executando as atividades de inspeção, fiscalização, apreensão, inutilização, interdição,
liberação de alvará sanitário na ausência do fiscal sanitário de nível superior, comunicação,
mobilização e educação para a saúde e coleta de amostras para análise e controle em
estabelecimentos, serviços e produtos de interesse da saúde pública que estejam no nível de
habilitação da vigilância sanitária conforme o tipo de gestão de sistema municipal de saúde. Fazer
atendimento a denúncias emanadas da população e executar quaisquer outras atividades
pertinentes à área de abrangência da vigilância sanitária. Lavrar autos, expedir notificações,
comunicações e aplicar penalidades decorrentes das normas sanitárias.
Realizar outras ações e atividades atinentes ao cargo a serem desenvolvidas de acordo com as
prioridades locais. Realizar atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas
técnicas.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Vencimento Mensal: R$605,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Proceder a estudos específicos, coletando e analisando dados e
examinando trabalhos especializados sobre administração, para colaborar nos trabalhos técnicos
relativos e projetos básicos de ação, e para se atualizar em questões relativas à aplicação de leis
e regulamentos sobre assuntos de pessoal; supervisionar a execução física e financeira do plano
básico de ação, verificando procedimentos e examinando orçamentos, para assegurar a obtenção
de resultados compatíveis com as disposições do plano; orientar a aplicação de normas gerais,
baseando-se em leis e decretos governamentais, para estabelecer uma jurisprudência
administrativa uniforme para todo o serviço; tomar parte em estudos referentes a atribuições de
cargos, funções e empregos e à organização de novos quadros de servidores, uniformizando e
tabulando dados e dando sugestões sobre aspectos relevantes, para possibilitar as respectivas
classificação e retribuição; participar de projetos ou planos de organização dos serviços
administrativos, compondo fluxogramas e demais esquemas ou gráficos de informações do
sistema, a fim de concorrer para uma maior produtividade e eficiência dos serviços; supervisionar
os trabalhos relativos à administração de material e patrimônio, bem como a escrituração de livros
e fichas, examinando os pedidos de material e respectiva documentação, providenciando os
atendimentos, determinando previsões de estoque e verificando toda a escrita do setor, a fim de
colaborar no aperfeiçoamento de medidas de interesse para o desenvolvimento dos trabalhos sob
sua responsabilidade; atuar na programação, elaboração e beneficiamento das atividades de
seleção, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, consultando dados já existentes e
colaborando na análise e colheita de novos informes, a fim de contribuir para o melhoramento das
práticas em uso, organização de temários e admissão e qualificação do pessoal; supervisionar
trabalhos atinentes e exames técnicos, acompanhando os estudos e verificações de pedidos os
requerimentos realizados por servidores ou por cidadãos;Auxiliar no planejamento dos trabalhos
da secretaria em que estiver lotado, com competência e padrão de desempenho, observando os
projetos e as atividades de seu setor de trabalho.Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar
dados, zelando pela sua fidedignidade.Realizar as atividades específicas de seu setor de acordo
com as atribuições previstas na lei.Auxiliar no planejamento dos trabalhos de secretaria da
unidade escolar, com competência e padrão de desempenho, observando o projeto político-
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pedagógico da escola e a proposta político-pedagógica da Rede Municipal de Ensino.Coletar,
apurar, selecionar, registrar e consolidar dados, zelando pela sua fidedignidade.Zelar pelo seu
material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
SECRETÁRIA ESCOLAR
Vencimento Mensal: R$660,00
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Médio em Magistério ou Técnico em Secretariado
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Assessorar os profissionais do magistério no desempenho de suas
funções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em
reuniões, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes (pessoas que
prestam serviços a secretária: auxiliares de secretária, office-boys, copeiras, motoristas) e
atividades; controlar documentos e correspondências. Realizar e organizar os serviços internos da
secretaria escolar; realizar trabalhos de arquivamento e de coleta de dados para estatísticas. Zelar
por seu material de trabalho e pelo patrimônio público e desempenhar atividades correlatas.
MOTORISTA
Vencimento Mensal: R$760,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Formação no Ensino Fundamental Incompleto e Carteira de Habilitação D.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Dirigir veículos automotores, acionando os comandos de marcha e
direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e instruções
recebidas, para efetuar o transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais; inspecionar
os veículos automotores, verificando os níveis de combustível, óleo, água, estado de
funcionamento e dos pneus, para providenciar o abastecimento e reparos necessários; examinar
as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, os números de viagens e
outras instruções, para programar a sua tarefa; zelar pelo bom andamento do transporte,
adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a
segurança dos serviços prestados aos transeuntes e veículos; providenciar os serviços de
manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado;
recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da empresa, para permitir
sua manutenção e abastecimento. Efetuar reparos de emergência. Especializar-se na condução
de um determinado tipo de veículo automotor. Possuir carteira nacional de habilitação,
categoria "D". Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar
atividades correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vencimento Mensal: R$545,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Elementar (4ª série do Ensino Fundamental)
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Executar atividades de apoio, como a lavagem e preparo do
material para esterilização; preparo de cama simples e de operado; recebimento, conferência e
arranjo da roupa vinda da lavanderia;Realizar a limpeza e conservação de locais, móveis e
utensílios; preparar e distribuir a merenda escolar, transportar mobiliários e equipamentos, auxiliar
no atendimento aos alunos; entregar documentos, realizar atividades de portaria; Efetuar a
limpeza de edifícios e logradouros; varrer e coletar o lixo de prédios públicos. Lavar e passar
roupas empregando meios elementares, em tanques, máquinas de lavar, tábuas ou mesa;
comodar a roupa lavada em seus devidos lugares, mantendo o local de armazenamento limpo e
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organizado.Preparar e servir lanches. Zelar por seu material de trabalho, pelo patrimônio público e
desempenhar atividades correlatas.
COVEIRO
Vencimento Mensal: R$555,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Elementar (4ª série do Ensino Fundamental)
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da
abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, para o sepultamento;
auxiliar na colocação do caixão, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar o
posicionamento do mesmo na sepultura; fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixandolhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo. Efetuar a limpeza e conservação de
jazigos e do cemitério, realizando, inclusive, a capina. Auxiliar a transportar caixões e a exumar
cadáveres.Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades
correlatas.
GARI
Vencimento Mensal: R$545,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos Elementar (4ª série do Ensino Fundamental)
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo:Varrer logradouros públicos, utilizando diversos tipos de vassouras,
para deixá-lo limpo; reunir ou amontoar a poeira, fragmentos e detritos, empregando ancinho ou
outros instrumentos, para recolhê-los; recolher os montes de lixo, despejando-os em latões,
cestos e outros depósitos apropriados, para facilitar a coleta e transporte.Realizar capina das ruas
e logradouros públicos.Realizar a pintura de meio-fio.Transportar o lixo até o local de
despejo.Efetuar a limpeza de edifícios e logradouros; varrer e coletar o lixo de ruas, parques,
jardins, áreas verdes e outros locais de acesso público.Zelar por seu material de trabalho, pelo
patrimônio público e desempenhar outras atividades correlatas.
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Vencimento Mensal: R$555,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Elementar ( 4ª série do Ensino Fundamental)
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material
metálico ou não-metálico, de alta ou baixa pressão, marcando, unindo e vedando tubos, roscandoos, soldando-os ou furando-os, com furadeira, esmeriladores, prensa dobradeira, maçarico e
outros dispositivos mecânicos, para possibilitar a condução de ar, água, gás, vapor, petróleo e
outros fluidos, aos locais determinados, assim como a implantação de redes de esgotos e outras
similares. Pintar as superfícies externas e/ou internas de edifícios e outras obras civis, raspandoas, amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las e/ou
decorá-las: Construir, encaixar e montar, no local das obras, as armações de madeira dos
edifícios e obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas, para compor tesouras,
armações de telhado, andaimes e outros elementos afins:Reparar elementos de madeira,
substituindo, total ou parcialmente, peças desgastadas ou deterioradas ou fixando partes soltas,
para recompor sua estrutura; afiar as ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima ou pedra de
afiar, para melhorar o desempenho das mesmas.Executar trabalhos de alvenaria, colocando
pedras ou tijolos em camadas superpostas e rejuntando-os e assentando-os com argamassa,
para edificar muros paredes e outras obras. Verificar as características da obra, examinando o
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projeto e especificações, para orientar-se na seleção do material apropriado e na melhor forma de
execução do trabalho;Construir bases de concreto ou de outro material, baseando-se em
especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros
fins.Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como
eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar
equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicar
estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.Executar demais
atividades correlatas às atividades de bombeiro, pintor, carpinteiro, pedreiro e soldador.Zelar pelo
seu material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
OPERÁRIO
Vencimento Mensal: R$545,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Elementar (4ª série do Ensino Fundamental)
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Ter aptidão e condições físicas para o exercício do cargo.
Desempenhar atividades braçais nos serviços de abertura e conservação de estradas municipais,
limpeza de vias públicas, capinas, manutenção de praças de jardins e atividades similares.
Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos e/ou
utilizando carrinhos de mão e ferramentas manuais, para possibilitar a utilização ou remoção
daqueles materiais; escavar valas e fossas, retirando terras e pedras com pás, enxadas, picaretas
e outras ferramentas manuais, para permitir a execução de fundações, o assentamento de
canalizações ou obras similares; misturar os componentes da argamassa, utilizando instrumentos
manuais ou mecânicos, para permitir sua aplicação em locais apropriados; limpar e arrumar
peças, utilizando material adequado, para possibilitar a aplicação das mesmas; auxiliar a montar e
a desmontar andaimes e outras armações, levantando e baixando peças com cordas e escorando
as partes que estão sendo instaladas, para possibilitar a execução das estruturas. Auxiliar
pedreiros, carpinteiros, armadores, eletricistas, bombeiros, entre outros, na montagem e
desmontagem de uma construção ou obras similares.Zelar pelo seu material de trabalho e pelo
patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.
PADEIRO
Vencimento Mensal: R$565,00
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Requisitos Mínimos: Elementar (4ª série do Ensino Fundamental) e experiência na função.
Local de Trabalho: Município de Caeté/MG
Descrição Sumária do Cargo: Fabricar diversos tipos de pão, massas e outros produtos à base de
farinha, bem como sorvetes e doces. Suas funções consistem em: confeccionar pães, bolos,
bolachas, biscoitos, massas alimentícias e outros produtos à base de farinha; confeccionar
sorvetes, doces e outras guloseimas.
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