
 
ANEXO I  

DOS CARGOS E DAS VAGAS 
Cargos do Grupo I (Nível Superior) 

Código Cargo Requisito de Qualificação para ingresso no cargo Vagas Carga Horária Salário 

1.  
Contador 

 

a) Curso Superior Completo em Ciências Contábeis  

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional no CRC, conforme legislação 

CR 40 (quarenta) horas semanais 2.988,47 

2. Enfermeiro 

a) Curso Superior Completo em Enfermagem 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional no COREN 

CR 40 (quarenta) horas semanais 2.988,47 

3. Engenheiro Civil 

a) Curso Superior Completo em Engenharia 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional no CREA/RS 

CR 40 (quarenta) horas semanais 2.988,47 

4. Farmacêutico Bioquímico 

a) Ensino Superior Completo em Farmácia  

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

4 40 (quarenta) horas semanais 2.988,47 

5. Fisioterapeuta 

a) Curso Superior Completo em Fisioterapia 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

1 30 (trinta) horas semanais 2.988,47 

6. Fonoaudiólogo  

a) Curso Superior Completo com especialização em Fonoaudiologia 

b) Experiência: mínima de seis (6) meses no exercício da função  

c) Outras exigências: Registro Profissional na entidade da classe 

 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

7. Geólogo 
a)  Ensino Superior em Geologia; 

 
1 30 (trinta) horas semanais 2.988,47 

8. Médico Cardiologista 

a) Ensino superior completo em Medicina com especialização para o 

exercício do cargo 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe  

2 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

9. Médico Cirurgião Geral 

a) Ensino superior completo em Medicina com especialização para o 

exercício do cargo 

b) Experiência mínima de seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe  

1 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 



10. Médico Cirurgião Vascular 

a) Curso Superior de Medicina com Especialização em Cirurgia 

Vascular 

b)  Experiência Mínima de seis (6) meses de exercício na função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

1 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

11. Médico Clínico 

a) Curso Superior Completo em Medicina 

b) Experiência: comprovar seis (6) meses de exercício na função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

12. Médico Dermatologista 

a) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, com 

Especialização em Dermatologia. 

b) Experiência: comprovar seis (6) meses de exercício na função. 

c) Registro Profissional na entidade de classe. 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

13. Médico do Trabalho 

a) Ensino Superior completo em Medicina com especialização para 

o exercício do cargo 

b) Experiência: mínima de seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

14. Médico Gastroenterologista 

a) Ensino Superior completo em Medicina com especialização para 

o exercício do cargo 

b) Experiência: mínima de seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

15. Médico Gineco Obstetra 

a) Curso Superior Completo em Medicina, especialização em 

Ginecologia e Obstetrícia  

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

16. Médico Infectologista 

a) Instrução: Curso Superior de Medicina com Especialização em 

Infectologia 

b) Experiência: mínima de seis (6) meses de exercício na função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

   1 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

17. Médico Neurologista 

a) Curso Superior, completo, em Medicina com especialização na 

área de atuação 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

2 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

18. 
Médico Ortopedista/ 

Traumatologista 

a) Curso Superior Completo em Medicina com especialização na 

área de atuação 

b) Experiência comprovar no mínimo seis (6) meses de exercício na 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 



19. Médico Otorrinolaringologista 

a) Curso Superior Completo em Medicina com especialização para a 

área de atuação 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses de exercício na 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

20. Médico Pediatra 

a) Curso Superior Completo em Medicina, especialização em 

Pediatria  

b) Experiência: comprovar mínimo de seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

2 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

21. Médico Pneumologista 

a) Curso Superior Completo em Medicina com especialização na 

área de atuação 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses no exercício da 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

1 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

22. Médico Proctologista 

a) Curso Superior de Medicina com Especialização em Proctologia 

b) Mínimo de seis (6) meses de exercício na função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

1 
20 (vinte) horas semanais 

 
2.988,47 

23. Médico Psiquiatra 

a) Curso Superior Completo em Medicina com especialização em 

Psiquiatria 

b) Experiência: comprovar no mínimo seis (6) meses de exercício na 

função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

8 
20 (vinte)horas semanais 

 
2.988,47 

24. Médico Reumatologista 

a) Curso Superior Completo em Medicina, com especialização em 

Reumatologia 

b) Experiência: comprovar seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

1 
20 (vinte) horas semanais 

 
2.988,47 

25. Médico Urologista 

a) Ensino Superior completo em Medicina com especialização para 

o exercício do cargo 

b) Experiência: mínima de seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe  

CR 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

26. Nutricionista 

a) Curso Superior de Nutrição 

b) Mínimo seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

1 
30 (trinta) horas semanais 

 
2.988,47 

27. Odontólogo 

a) Curso Superior de Odontologia 

b) Experiência: mínimo de seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional na entidade de classe 

2 20 (vinte) horas semanais 2.988,47 

28. Terapeuta Ocupacional 

a) Ensino Superior Completo  

b) Experiência: mínima de seis (6) meses no exercício da função 

c) Registro Profissional da entidade de classe 

1 
30 (trinta) horas semanais 

 
2.988,47 



 
 

Cargos do Grupo II (Nível Médio) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Código Cargo Requisito de qualificação para ingresso no cargo 
Vagas 
Imediat

as 
Carga Horária Semanal Salário R$ 

29. Auxiliar Administrativo a) Instrução: Ensino Médio CR 40 (quarenta) horas semanais 1.173,78 

30. Auxiliar de Topógrafo a) Instrução: Ensino Médio 1 40 (quarenta) horas semanais 922,18 

31. Técnico Ambiental a) Ensino médio com curso Técnico Ambiental; 1 40 (quarenta) horas semanais 1.586,33 

32. 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

a) Ensino Médio Completo – Curso Técnico em Segurança do 
Trabalho 
b) Experiência: Mínima de seis (6) meses no exercício da 
função 

CR 40 (quarenta) horas semanais 1.442,12 

33. Técnico de Enfermagem 
a) Comprovante de conclusão do curso específico e registro do 
Conselho Regional de Enfermagem 
b) Registro Profissional na entidade de classe 

4 40 (quarenta) horas semanais 
 

1.586,33 

34. Técnico em Higiene Dental 

a) Ensino Médio Completo – Curso Técnico Específico para 
função 
b) Experiência: Mínima de seis (6) meses no exercício da 
função 

2 40 (quarenta) horas semanais 1.586,33 

35. 
Técnico em Radiologia 

 

a) Ensino Médio Completo – Curso Técnico em Radiologia 
b) Experiência: Mínima de seis (6) meses no exercício da 
função 

CR 20 (vinte) horas semanais 1.586,33 

36. Topógrafo 
a) Ensino Médio Completo - Curso Técnico em Topografia 
b) Experiência: Mínima de seis (6) meses no exercício da 
função 

1 40 (quarenta) horas semanais 1.586,33 



 
 

Cargos do Grupo II  (Nível Fundamental Completo e Incompleto) 
 
 
 

37. Carpinteiro 
a) Ensino fundamental incompleto 
b) Experiência: comprovar no mínimo de seis (6) meses em 
atividades similares as descritas para categoria funcional 

CR 
40 (quarenta) horas semanais 

 
959,06 

38.  
Eletricista 

 

a) Ensino fundamental completo e curso profissionalizante de 
eletricista 
b) Comprovar no mínimo de seis (6) meses em atividades 
similares as descritas para categoria funcional 

CR 
40 (quarenta) horas semanais 
 

995,93 

39. Mecânico 

a) Ensino Fundamental Completo, CNH “D”, curso de 
especialização para exercício do cargo 
b) Experiência: mínima de seis (6) meses de efetivo exercício 
em atividades afins para a categoria funcional  

CR 40 (quarenta) horas semanais 
 

1.586,33 

40. Motorista 

a) Ensino Fundamental Incompleto e carteira de habilitação de 
motorista profissional “D”. 
b) Experiência: Mínimo de seis (6) meses no exercício das 
atividades similares às descritas para a categoria funcional 

CR 40 (quarenta) horas semanais 995,93 


