
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS
CARGOS DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
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Administrador 5 1 2.870,91 3.768,00 40 Superior Com pleto+ Registro no CRA 120,00 

Analista  de Banco de 
Dados 2 1 2.870,91 3.768,00 40 

Superior completo em Tecnologia da Informação ou 
Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou 
Engenharia da Computação + Pós-Graduação em 
Banco de Dados; Superior Tecnólogo Completo em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou em 
Banco de Dados + Pós-Graduação em Banco de 
Dados 

 
120,00 

Analista  de 
Planejamento e 
Gestão 
Administrativa 

3 1 2.870,91 3.768,00 40 

Superior completo em Administração de Empresas 
ou Contabilidade + Pós Graduação em Finanças 
Públicas, mín imo 360 horas, para ambas formações; 
ou Adm inistração Pública;+Registro na entidade 
representativa para todos os casos 

 
120,00 

Analista  de Projetos 2 1 2.870,91 3.768,00 40 

Superior completo em Administração de empresas 
ou Análise de Sistemas ou Sistema de In form ação ou 
Engenharia de Produção + Pós-Graduação Lato 
Sensu em Gestão de Projetos ou Sistemas de 
Gestão 

 
120,00 

Analista  de 
Segurança 2 1 2.870,91 3.768,00 40 

Superior completo em Tecnologia da Informação ou 
Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou 
Engenharia da Computação + Pós-Graduação em 
Sistemas de Computação ou afins na área de 
in form ática;  Superior Tecnólogo completo em Análise 
e Desenvolvim ento de Sistemas ou em Sistemas 
para a In ternet ou em Gestão da tecnologia da 
Informação + Pós-Graduação em  Sistemas de 
Computação ou afins na área de informática. 

 
120,00 

Analista  de Sistemas 
II 4 1 

2.870,91 
 3 .768,00 40 

Superior completo em Análise de Sistemas ou 
Sistemas de Informação ou Ciência  da Com putação 
ou Engenharia da Computação + Pós-Graduação em 
Sistemas de Computação ou afins na área de 
Informática; Superior Tecnólogo completo em Análise 
e Desenvolvim ento de Sistemas ou em Sistemas 
para a In ternet ou em Gestão da tecnologia da 
Informação, + Pós-Graduação em  Sistemas de 
Computação ou afins na área de informática.. 

120,00 

Analista  de Supor te 1 1 2.870,91 3.768,00 40 

Superior com pleto em Tecnologia da In formação 
e/ou Gestão da Tecnologia da Informação e/ou 
Tecnologia em Redes de Computadores e/ou 
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações 

120,00 

Analista  Processual 34 2 2.870,91 3.768,00 40 Bacharel  em Direito 120,00 

Arquiteto 9 1 5.410,83 6.561,91 40 Superior completo em Arquitetura+Registro no órgão 
de Classe 

120,00 

Assistente Social 72 3 2.026,51 2.803,56 20 Superior completo em Assistência Social+ + registro 
no CRAS 

120,00 

Assistente Social II 24 1 2.634,18 4.010,53 24 
Superior completo em Assistência Social+ + registro 
no CRAS 120,00 
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Bach arel em 
Comunicação  S ocial - 
Jornal ista 

4 1 2.870,91  3 .7 68,00 4 0 
S uperior comple to  em Comu nicação S ocial com 
ha bilitação  em Jornal ismo  + Re gistro  n o Min isté rio do 
Trab alho 

12 0,0 0 

Bach arel em 
Comunicação  S ocial - 
Pub licitá rio 

2 1 2.870,91  3 .7 68,00 4 0 
S uperior comple to  em Comu nicação S ocial com 
ha bilitação  em Pub licidade +Reg istro n o Ministério  do 
Trab alho. 

12 0,0 0 

Bach arel em Tu rismo 4 1 2.870,91  3 .7 68,00 4 0 S uperior com pleto em Turi smo. 12 0,0 0 
Bio químico 3 1 2.026,51  2 .8 03,56 2 0 S uperior com pleto+ Reg istro no Órg ão de Classe 12 0,0 0 

Contado r 4 1 2.870,91  3 .7 68,00 4 0 
S uperior com pleto em Ciê ncias Contáb eis+ Registro 
no  CRC 12 0,0 0 

Econ omista 7 1 2.870,91  3 .7 68,00 4 0 S uperior completo em Econ omia+ Re gistro no 
CORE CO N 12 0,0 0 

Enferme iro 58 2 2.026,51  2 .8 03,56 2 0 S uperior comp leto em Enferma gem+ Registro no 
CORE N 

12 0,0 0 

Enferme iro do 
Trabalho 

2 1 2.870,91  3 .8 92,40 4 0 S uperior completo em E nfermagem+ Pós-G radu ação 
em En ferm agem do Traba lho + Registro no COREN 

12 0,0 0 

Enferme iro II 58 2 2.634,18  4.01 0,53 24  
Supe rior completo e m En ferm agem+ Registro no 
CO REN 12 0,0 0 

Eng enhe iro 
Agrônomo 

1 0 5.410,83  6.56 1,91 40  Supe rior comp leto em Eng enha ria na  especial idade + 
Re gistro no órgão  d e cla sse 

12 0,0 0 

Eng enhe iro Civi l 14 1 5.410,83  6.56 1,91 40  Supe rior comp leto em Eng enha ria na  especial idade + 
Re gistro no órgão  d e cla sse 

12 0,0 0 

Eng enhe iro Elétrico 2 1 5.410,83  6.56 1,91 40  
Supe rior comp leto em Eng enha ria na  especial idade + 
Re gistro no órgão  d e cla sse 12 0,0 0 

Eng enhe iro 
San itarista 5 1 5.410,83  6.68 6,31 40  

Supe rior comp leto em Eng enha ria na  especial idade + 
Re gistro no órgão  d e cla sse 12 0,0 0 

Estatístico 4 1 2.870,91  3.76 8,00 40  Supe rior comp leto em Estatística + Registro n o órgã o 
de classe  

12 0,0 0 

Farmacêutico 3 1 2.026,51  2.80 3,56 20  Supe rior completo em Farmácia + Registro CRF – 
RJ 

12 0,0 0 

Farmacêutico II 6 1 2.634,18  4.01 0,53 24  
Supe rior completo em Farmácia + Registro CRF – 
RJ 12 0,0 0 

Fisca l d e Trib utos II 3 1 2.870,91  3.76 8,00 40  Supe rior completo em qua lquer  á rea 12 0,0 0 

Fisioterape uta 29 1 2.026,51  2.80 3,56 20  Supe rior com pleto em Fisiotera pia + Reg istro no 
CRE FITO 

12 0,0 0 

Fisioterape uta II 19 1 2.634,18  4.01 0,53 24  
Supe rior com pleto em Fisiotera pia + Reg istro no 
CRE FITO 12 0,0 0 

Fonoa udiólogo 7 1 2.026,51  2.80 3,56 20  
Supe rior completo em Fo noau diolog ia + Registro no 
CRF 12 0,0 0 

Gestor Ambiental 3 1 2.200,00  3.03 0,00 40  Nível Sup erior, Tecnólo go + Registro no CRQ  12 0,0 0 
Instrutor  de  
Atividad es Físicas em 
Saú de 

3 1 2.026,51  2.96 3,56 20  Bacha rel em E ducação Física + Reg istro  no 
Co nselho  12 0,0 0 

Médico 24 1 2.026,51  4.91 2,70 20  Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  n o CRM 12 0,0 0 

Médico Alergista 1 1 2.026,51  4.91 2,70 20  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico 
Ane stesio logista  3 1 2.026,51  4.91 2,70 20  

Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico 
Ane stesio logista  II 9 1 2.634,18  6.24 9,57 24  

Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico An giolo gista 2 1 2.026,51  4.91 2,70 20  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cardiologista 6 1 2.026,51  4.91 2,70 20  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cardiologista 
II 13 1 2.634,18  6.24 9,57 24  

Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cardiologista 
Ecog rafista 2 1 2.026,51  4.91 2,70 20  

Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cardiologista 
Erg ometrista 

2 1 2.026,51  4.91 2,70 20  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cirurg ião 
Geral 

2 1 2.026,51  4.91 2,70 20  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cirurg ião 
Geral II 

15 1 2.634,18  6.24 9,57 24  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Cirurg ião 
Ped iátrico II 

6 1 2.634,18  6.24 9,57 24  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Clín ico Gera l 6 1 2.026,51  4.91 2,70 20  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 

Médico Clín ico Gera l 
II 

7 1 2.634,18  6.24 9,57 24  
Supe rior completo em Medicina  +  Reg istro  n o CRM + 
Cu rso d e E specialização  ou  Residê ncia Mé dica na 
Especiali zaçã o a  q ue co ncorre 

12 0,0 0 
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Médico de Família 22 1 5.412,79  6.688,46 40  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Dermatolog ista 

2 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre  

120,00 

Médico do Trabalho 2 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Endocrinologista 

1 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Endoscopista 4 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Ginecolog ista 
Obstetra 13 1  2.026,51  4.912 ,70 20  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Ginecolog ista 
Obstetra II 13 1  2.634,18  6.249 ,57 24  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Intensivista II 13 1  2.634,18  6.249 ,57 24  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Nefrolog ista 2 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre  

120,00 

Médico 
Neona to logista II 

13 1  2.634,18  6.249 ,57 24  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Neurocirurgião 2 1  2.026,51  4.912 ,70 20  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Neurocirurgião II 5 1  2.634,18  6.249 ,57 24  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Neuropedia tra  3 1  2.026,51  4.912 ,70 20  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Oftalmolog ista 3 1  2.026,51  4.912 ,70 20  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Ortopedista 1 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Ortopedista II 13 1  2.634,18  6.249 ,57 24  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre. 

120,00 

Médico 
Otorrinolaringologista 

1 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Pediatra 19 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Pediatra II 24 1  2.634,18  6.249 ,57 24  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Pneumolog ista 

3 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Psiqu iatra 3 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Psiqu iatra II 6 1  2.634,18  6.249 ,57 24  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico 
Reumatologista 3 1  2.026,51  4.912 ,70 20  

Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Soco rrista  II 52 2  2.634,18  6.249 ,57 24  Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM 120,00 

Médico 
Ultrassonogra fista 

4 1  2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Médico Urologista  2 1 2.026,51  4.912 ,70 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Musicoterapeuta 2 1 2.026,51  2.963 ,56 20  
Supe rior completo em Medicina  + Reg istro  no CRM + 
Cu rso de E specialização  ou  Residência Médica na 
Especiali zação a  que concorre 

120,00 

Nutricionista 20 1 2.026,51  2.803 ,56 20  Supe rior completo em Nutr ição + Registro no CRN 120,00 
Nutricionista II 13 1 2.634,18  4.010 ,53 24  Supe rior completo em Nutr ição + Registro no CRN 120,00 
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O don tó logo 1  1 2.026 ,5 1 2.80 3,5 6 20  
Sup erior c om p leto  em  O don to logia +  Re gis t ro no 
C RO  12 0,00 

O don tó logo Bu co  
Ma xilo  

1  1 2.026 ,5 1 2.80 3,5 6 20  
Sup erior c om p leto  em  O don to logia +  Re gis t ro no 
C RO  + C u rso  de E sp ec ia liz aç ão n a áre a a q ue 
c onc orre 

12 0,00 

O don tó logo 
Endo dont is ta 

5  1 2.026 ,5 1 2.80 3,5 6 20  
Sup erior c om p leto  em  O don to logia +  Re gis t ro no 
C RO  + C u rso  de E sp ec ia liz aç ão n a áre a a q ue 
c onc orre 

12 0,00 

O don tó logo 
O don to pedia tra  1  1 2.026 ,5 1 2.80 3,5 6 20  

Sup erior c om p leto  em  O don to logia +  Re gis t ro no 
C RO  + C u rso  de E sp ec ia liz aç ão n a áre a a q ue 
c onc orre 

12 0,00 

O rien ta dor J urídic o 4  1 2.870 ,9 1 3.76 8,0 0 40  Sup erior C om pl eto  em  D ireito + R egis t ro na O A B 12 0,00 
Peda gogo  –  
Ma gis té rio das  
Dis c ipli nas  
Peda gógic a s 

4  1 1.750 ,0 0 3.08 5,0 0 25  
G rad uaç ão  em  Pe dagog ia c om  h abilitaç ão  em  
M agis tério da s D is c iplin as Pe dagó gic as  ou 
O rie ntaç ão Ped agóg ica  

12 0,00 

Peda gogo  –  
O rien ta çã o 
Educ ac ion al 
 

4  1 1.750 ,0 0 2.53 5,0 0 25  

G rad uaç ão  em  Pe dago gia c om  habil ita çã o es pec íf ic a 
para  o  c arg o q ue c onc orr e o u G rad uaç ão em  
Ped agog ia + P ós -G ra duaç ã o Lato S ens u,  na ár ea 
es pec í fic a (Art .  64 Lei 939 4/96,  LD B) c om  du raç ão 
m ín im a d e 3 60 hora s e,  a inda,  2  (d ois ) a nos  de 
efet ivo  exe rcíc io do ce nte (A rt . 6 7 § 10  Lei 93 94/96,  
LD B)¹ 

12 0,00 

Peda gogo  –  
O rien ta çã o 
Peda gógic a 

4  1 1.750 ,0 0 2.53 5,0 0 25  

G rad uaç ão  em  Pe dago gia c om  h abili taç ão   em  
M agis tério das   D is c iplin as Peda gógi ca s  ou 
O rie ntaç ão Pe dagó gic a ;  G ra duaç ão  em  Pe dago gia 
e Pó s - G ra duaç ão   Lato S ens u,  na á rea e sp ec íf ic a 
(Art .  64 Le i 9394 /9 6,  L DB ) c om  duraç ão  m ínim a de 
360 h oras  e,  a inda , 2  (d ois ) ano s de  efeti vo  e xe rcíc io 
doc en te (A rt.  67 § 10  L ei 9394 /9 6, LD B )¹ 

12 0,00 

Peda gogo  –  
Supe rvi sã o de 
Ens ino 

11 1 1.750 ,0 0 2.53 5,0 0 25  

G rad uaç ão  em  Pe dagog ia c om  h abilitaç ão  em  
Sup erv is ão Es c ola r ou Ins peç ão Es c ola r ou 
Adm in ist raç ão  E sc ola r ou  G r adua çã o em  Ped agog ia 
e Pó s - G ra duaç ão   Lato S ens u,  na á rea e sp ec íf ic a 
(Art .  64 Le i 9394 /9 6,  L DB ) c om  duraç ão  m ínim a de 
360 h oras  e,  a inda , 2  (d ois ) ano s de  efeti vo  e xe rcíc io 
doc en te (A rt.  67 § 10  L ei 9394 /9 6, LD B )¹ 

12 0,00 

Proc ura dor 
Mu nic ipal I  13 1 5.410 ,8 3 6.56 1,9 1 30  Sup erior c om ple to  em  D ireito  + R egis t ro na O A B 12 0,00 

Profes s or II  - 
Ciê nc ias  19 1 1.750 ,0 0 3.08 5,0 0 25  

C urs o Su perio r em  Lic enc iatura  P len a na Á rea a q ue 
c onc orre  que ha bilite o c and idato ao e xer cíc io 
perm a nente do M agi stério . 

12 0,00 

Profes s or II  – 
Educ aç ão  A rtís tic a 4  1 1.750 ,0 0 3.08 5,0 0 25  

C urs o Su perio r em  Lic enc iatura  P len a na Á rea a q ue 
c onc orre  que ha bilite o c and idato ao e xer cíc io 
perm a nente do M agi stério . 

12 0,00 

Profes s or II  – 
Educ aç ão  E sp ec ial 
De fic ie nte  A udit iv o 

2  1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 2 5 

C urs o S uperi or em  Lic enc ia tu ra P l ena em  Ed uc aç ão 
es pec ial ou C u rso  Sup erior  c om  Lic enc ia tur a P le na 
em  Q u alque r área da  Educ a çã o +  Pós -G radu aç ão 
latu s ens u  em  n ív el d e es pec iali za çã o na ár ea 
es pec í fic a 

12 0,00 

Profes s or II  – 
Educ aç ão  E sp ec ial 
De fic ie nte  V isu al 

2  1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 2 5 

C urs o S uperi or em  Lic enc ia tu ra P l ena em  Ed uc aç ão 
es pec ial ou C u rso  Sup erior  c om  Lic enc ia tur a P le na 
em  Q u alque r área da  Educ a çã o +  Pós -G radu aç ão 
latu s ens u  em  n ív el d e es pec iali za çã o na ár ea 
es pec í fic a 

12 0,00 

Profes s or II  
Educ aç ão  E sp ec ial 

2  1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 2 5 

C urs o S uperi or em  Lic enc ia tu ra P l ena em  Ed uc aç ão 
es pec ial ou C u rso  Sup erior  c om  Lic enc ia tur a P le na 
em  Q u alque r área da  Educ a çã o +  Pós -G radu aç ão 
latu s ens u  em  n ív el d e es pec iali za çã o na ár ea 
es pec í fic a 

12 0,00 

Profes s or II  
Educ aç ão  F ísic a 

29 1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 2 5 
 

C urs o Su perio r em  Lic enc iatura  P len a na Á rea a q ue 
c onc orre  que ha bilite o c and idato ao e xer cíc io 
perm a nente do M agi stério  +  CR EF I  I  

12 0,00 

Profes s or II  
G eog raf ia 

7  1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 25 
 

Cu rs o Su perio r em  Lic en cia tu ra P l ena n a Áre a a q ue 
co nc orre que h abili te o  c andid ato  ao e xer cíc io 
perm a nente do M agis tério . 

12 0,00 

Profes s or II  His tória 7  1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 25 
 

Cu rs o Su perio r em  Lic en cia tu ra P l ena n a Áre a a q ue 
co nc orre que h abili te o  c andid ato  ao e xer cíc io 
perm a nente do M agis tério . 

12 0,00 

Profes s or II  Ing lês  7  1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 25 
Cu rs o Su perio r em  Lic en cia tu ra P l ena n a Áre a a q ue 
co nc orre que h abili te o  c andid ato  ao e xer cíc io 
perm a nente do M agis tério . 

12 0,00 

Profes s or II  
Ma tem átic a 

29 1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 25 Cu rs o Su perio r em  Lic en cia tu ra P l ena n a Áre a a q ue 
co nc orre que h abili te o  c andid ato  ao e xer cíc io 

12 0,00 

Profes s or II  
Portugu ês  

24 1 1.750 ,0 0 3 .0 85,00 25  
C urs o S uperi or em  L ic enc iatura P lena  na Á rea a  que 
c onc orr e que  habi lite  o c and idato ao  ex erc íc io 
per m anen te do  M ag istéri o. 

120,00 

Prof is s ional de  
Educ aç ão  F ísic a 19 1 2.870 ,9 1 3 .7 68,00 40  Ba ch arel em  Educ aç ão  F ísi ca  +  C R EF I  I  120,00 

Ps ic ólogo 19 1 2.026 ,5 1 2 .8 03,56 20  Su perio r c om pl eto  e m Ps ic olo gia+  R eg is tro  no  C R P 120,00 
Te cn ólogo  –  
es pec ializ aç ão  em  
Re cu rs os H um an os 

9  1 2.200 ,0 0 3 .0 30,00 40  
N ív el Sup erior  – tec nólo go:  C urs o  c om ple to  na 
es pec ia liza ç ão R ec urs os  H um anos + regis t ro na 
ent ida de prof is s iona l re pres en tat iv a da c ategor ia 

120,00 

Te rapeu ta  
O c upac io nal 14 1 2.026 ,5 1 2 .8 03,56 20  

Su perio r c om p leto e m  T era pia O c upa ci onal + 
R egis t ro no órg ão de c las se  120,00 

W eb D esi gner 2  1 2.870 ,9 1 3 .7 68,00 40  

Su perio r c om p leto  o u Te cn ólogo  c om p leto  n a área de 
D es igne r p ara W eb ou G rad uaç ão N ív el Sup erior  na 
áre a de C om pu ta çã o e Info rm át ica  c om  P ós -
G ra duaç ão  n a Área de  D es ign er para  W e b 

120,00 

W eb M aster 2  1 2.870 ,9 1 3 .7 68,00 40  

Su perio r B ac hare land o com pleto ou Su perio r e m 
T ec nólo go c om pleto na  área de  De s igner  p ara W eb 
ou G r adua çã o d e Nív el Sup erior  na  á rea de 
C om putaç ão  e Inform át ic a c om  Pós -G radua ç ão na 
áre a d e des ign  p ara W eb 

120,00 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA – NÍVEL MÉDIO COMPLETO e TÉCNICO

Adm i nis tra çã o Di reta 
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Ag ente Adm in ist rat ivo 242  8 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 

Ag ente de D efes a C iv il 30 0 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M édio  C om ple to  + ca rte ira d e m otori sta,  
categori a n o m ínim o  “B ”. 

7 0,00 

Ag ente de Por tar ia 116  4 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 
Ag ente de San eam en to 9 1 979,22  1 .8 11,54 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 
Ag ente T ributário 6 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 
Au xili ar de 
D es envolv im e nto  Infant il II  19 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto + F orm aç ão de  P rofes so res  7 0,00 

D es enh ista Pr ojet is ta 4 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto + C urs o Es pec í fic o 7 0,00 
F isca l P roc on 1 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 
F isca l de Me io Am bien te  4 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 
F isca l de Obra s e Pos turas  
I I 

5 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 

F otógra fo 1 1 1.068,23  178 5,0 5 40 
Ens in o M é dio C om pleto +  re gis tr o d e repó rte r 
fo to gráf ic o 7 0,00 

Ins tru to r d e Inform á tic a 5 1 979,22  1 .6 87,14 40 C urs o T écnic o com p leto n a área de  Inform át ic a 7 0,00 

Ins tru to r d e Lín gua 
Br as ileira de  S inais  I 1 1 1.032,41  1 .7 45,65 25 

Ens in o M é dio C om pleto +  C urs o de  Li bras  em  
In st ituição c om pe te nte  e  c re denc iad a,  com  carga  
horá ria m ínim a de 15 0 hora s ou  C e rtif icação  n o 
Exam e N ac iona l de Prof ic iên cia  e m  L ibras ,  e xpe dido  
pelo  M E C (m inis tério  da  E ducação e C ultura) 

7 0,00 

M onitor de  T ur ism o 2 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M é dio C om pleto +  C er tif ic ado  d e C ur so  
M onitor de T urism o 

7 0,00 

Of ic ial de M anu te nç ão 
Pr edial 

5 1 10 68,23 178 5,0 5 40 T éc nico com  es pec ializ aç ão  em  E dif icações  o u 
Elé tric a ou  M ecâni ca  

7 0,00 

Ori entado r S oc ial 24 1 979,22  1 .6 87,14 40 Ens in o M éd io C om pleto 7 0,00 

Pr ofe ssor  I  339  11  1.151,10  2 .4 26,21 25 
Ens in o M édio , c om  habil itaç ão  es pec í fic a  em  
F orm ação de Pr ofe ssor es  ou C urso de P edag ogia – 
M agis tério da s Sé ries  Inic iais .  

7 0,00 

Pr ogram a dor 5 1 979,22  1 .6 87,14 30 C urs o T écnic o c om p leto  na Á rea d e Pr ocessam e nto 
de D ados  ou  Inform át ica 

7 0,00 

Se cr etário Esc olar 14 1 979,22  1 .6 87,14 40 

Ens in o M éd io+ C urs o d e S ec retário Esc olar em  
In st ituição com petente e c rede nc iada  com  carga  
horá ria m ínim a de 36 0 hora s e/ou  C u rso  e m  
In st ituição re co nhec ida  pelo M EC  ( M inis tério de  
Edu ca çã o e Cu ltur a) 

7 0,00 

T écnic o de Ap arelh o 
Ge ssa do 

7 1 979,22  1 .8 11,54 30 C urs o T écnic o C om ple to em  E nferm ag em +C urso d e 
Espec ia liza ç ão+ R egi stro no C OR EN  

7 0,00 

T écnic o de En ferm agem  87 3 979,22  1 .8 11,54 40 
C urs o T écnic o C om p leto  em  Enferm a gem +  Re gis tr o 
no C OR EN  7 0,00 

T écnic o de En ferm agem  do 
T raba lho 2 1 979,22  1 .8 11,54 40 

C urs o T écnic o C om p leto  em  Enferm a gem +  Re gis tr o 
no C OR EN  7 0,00 

T écnic o de En ferm agem  II  48 2 680,02  1 .4 12,42 24 C urs o T écnic o C om p leto  em  Enferm a gem +  Re gis tr o 
no C OR EN  7 0,00 

T écnic o de H igie ne De ntal 5 1 979,22  1 .8 11,54 40 C urs o Té cn ico  c om ple to em  H ig iene Bu ca l +  
R egis t ro no C RO  

7 0,00 

T écnic o de La boratóri o 11 1 979,22  1 .8 11,54 40 
C urs o T écnic o com pleto em  L abora tó rio +  Re gis tro  
no C R F 7 0,00 

T écnic o de La boratóri o I I  9 1 680,02  1 .4 12,42 24 
C urs o T écnic o com pleto em  L abora tó rio +  Re gis tro  
no C R F 7 0,00 

T écnic o de Su porte 3 1 979,22  1 .6 87,14 40 

C urs o T éc nico c om pleta em  R ede s d e 
C om putado res  e /o u e m  T ele com u nicações  e/o u e m  
M anutençã o e  S upor te  em  Info rm át ica e/ou  
Ele trô nic a 

7 0,00 

T écnic o em  Co ntabilid ade 9 1 979,22  1 .6 87,14 40 C urs o T écnic o co mp leto em  Co nta bilid ade+  Re gis tr o 
no C R C 7 0,00 

T écnic o em  Edif ic aç ões  8 1 979,22  1 .6 87,14 40 C urs o T écnic o com p leto e m  E difi ca çõ es  7 0,00 

T écnic o em  Inform á tica 14 1 979,22  1 .6 87,14 30 
C urs o Té cn ico  com pl eto  na  Ár ea de Elet rôn ica  ou  
In fo rm át ica  7 0,00 

T écnic o em  Ins trum en tação  
C irúrg ica 13 1 979,22  1 .8 11,54 40 Ens in o M édio +  Cu rso Es pe cí f ico em  

In strum e ntaçã o Ci rúrgic a 7 0,00 

T écnic o em  Me io Am bie nte  9 1 979,22  1 .6 87,14 40 C urs o Té c nico em  M ei o A m biente,  C NH  cate goria  
“A”,  e R egis tro P rof issio nal no C R EA e/ou C R Q 

7 0,00 

T écnic o em  Orçam ento 
C iv il 

2 1 979,22  1 .6 87,14 40 C urs o T écnic o com p leto e m  E difi ca çõ es  7 0,00 

 T écnic o em  Publi ci dade 2 1 979,22  1 .6 87,14 40 
C urso T éc nico em  P ublic ida de c om pl eta  em  nível  
m édio  7 0,00 

T écnic o em  Ra diolo gia 6 1 979,22  1 .8 11,54 20 C urso técnic o c om  form a çã o pro fis s ion al na  
espec ia lidade  +  Re gis tro  n o C R T R  7 0,00 

T écnic o em  Ra diolo gia I I 13 1 680,02  1 .4 12,42 24 C urso técnic o c om  form a çã o pro fis s ion al na  
espec ia lidade  +  Re gis tro  C R T R 

7 0,00 

T écnic o em  Ra diolo gia 
Es pe ci alizada 9 1 979,22  1 .8 11,54 20 

C urso técnic o c om  form a çã o pro fis s ion al na  
espec ia lidade  +  C urso de espec ia liza ç ão e m  
M am ogr afi a e T om o graf ia + R egis tro C RT R  

7 0,00 

T écnic o em  Segu ranç a do 
T raba lho 5 1 979,22  1 .8 11,54 40 C urso T écnic o com p leto e m  S egura nç a do T rabalh o 7 0,00 

T écnic o em  Tu rism o 4 1 979,22  1 .6 87,14 40 
C urso T éc nico com pleto em  T urism o + R egis tro no  
M inis tério do T raba lho 7 0,00 

T écnic o Quím ic o 2 1 979,22  1 .6 87,14 40 C urso T écnic o com p leto na es pec ialid ade +  R eg istro  
no Órg ão de C lass e (C RQ ) 

7 0,00 

T opó grafo 2 1 1.068,23  1 .7 85,05 40 
Ens in o Mé dio C om pleto+ C ert if icad o que com pro ve  a  
c onc lus ão de cur so técn ic o da área e/ou re gis tr o no  
c onselh o 

7 0,00 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Prefeitura) - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Administração Direta 
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Agente Socia l 38 2 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental Completo 40,00 
Atendente de Consultório 
Dentário 9 1 680,02 1.482,42 40 Ensino Fundamental Completo+CRO 40,00 

Auxi liar Administra tivo 242 8 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental Completo 40,00 
Auxi liar de Alm oxarifado 4 1 680,02  40 Ensino Fundamental Completo+ curso de a lmoxarife 40,00 
Auxi liar de Enfermagem 58 2 680,02 1.482,42 40 Ensino Fundamental Completo+ registro no COREN 40,00 
Auxi liar de Laboratór io 7 1 680,02 1.482,42 40 Ensino Fundamental Completo+ registro no CRF 40,00 
Auxi liar de Laboratór io II 9 1 627,00 1.300,85 24 Ensino Fundamental completo + reg istro  no CRF 40,00 
Cuidador  Social 24 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental completo 40,00 
Eletricista de Autom óveis 1 1 797,39 1.487,13 40 Ensino Fundamental completo 40,00 
Fiscal de Transportes 5 0 877,11 2.671,21 40 Ensino Fundamental completo 40,00 
Fiscal Sanitário 14 1 877,11 1.699,22 40 Ensino Fundamental completo 40,00 

Guarda Municipal 300 0 898,15 2.181,76 40 
Ensino Fundamental completo+carte ira de motorista, 
categoria mínima “B” 40,00 

Guarda Sanitár io 145 5 680,02 1.482,42 40 Ensino Fundamental completo 40,00 
Maqueiro  9 1 627,00 1.300,85 24 Ensino Fundamental completo 40,00 
Mecânico de Automóveis 1 1 797,39 1.487,13 40 Ensino Fundamental completo 40,00 
Motorista 100 0 717,63 1.614,39 40 Ensino Fundamental completo+ CNH “D” 40,00 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Prefeitura) – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO e ALFABETIZADO

Administração Direta 
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Auxiliar de Creche 29 1 627,00 1.299,70 40 50 ano de escolaridade do Ensino Fundamental + 
candidato do sexo femin ino 

30,00 

Bombeiro Hidráulico 4 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental – 5 a  série completa 30,00 
Carpinteiro 4 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental – 5 a  série completa 30,00 
Cozinheiro  2 1 640,24 1.438,64 40 Alfabetizado 30,00 
Eletricista 4 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental – 6 a  série completa 30,00 
Pedreiro 4 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental – 5 a  série completa 30,00 
Pintor 4 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental – 5 a  série completa 30,00 
Serralheiro 2 1 680,02 1.358,02 40 Ensino Fundamental – 5 a  série completa 30,00 
Auxi liar de Serviços Gerais 97 3 627,00 1.299,70 40 Alfabetizado 30,00 
Vigilante  3 0 627,00 1.456,45 40 Alfabetizado 30,00 

 

1. A comprovação de experiência profissional
será feita mediante apresentação de cópia de
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
acrescida de declaração do órgão ou da
empresa, ou, no caso de servidor público, de
certidão de tempo de serviço, ambas emitidas
pelo setor de pessoal ou equivalente; ou mediante
apresentação de contrato de prestação de
serviços, devidamente firmado entre as partes,
ou de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA),

acrescido de declaração, emitida pela
organização tomadora de serviços, que informe
detalhadamente a qualificação da organização,
tomadora dos serviços e o período do serviço
realizado quando autônomo.

2.Todas as Pós-Graduações referidas são
necessariamente com carga horária mínima de
360 horas, exceto especialização/residência da
área médica que possui carga horária própria.

3. Remuneração Máxima: considerando
vencimento básico e vantagens pecuniárias
concedidas que possam variar conforme a
legislação de regência de cada benefício.

4. Portadores de Necessidades Especiais:
existem cargos onde não estão sendo oferecidas
vagas pela incompatibilidade das atribuições do
Cargo ou por haver somente uma vaga oferecida
para a ampla concorrência.
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1. Remuneração Máxima: considerando
vencimento básico e vantagens pecuniárias
concedidas que possam variar conforme a

legislação de regência de cada benefício.
2. Portadores de Necessidades Especiais:
existem cargos onde não estão sendo oferecidas

vagas pela incompatibilidade das atribuições do
Cargo ou por haver somente uma vaga oferecida
para a ampla concorrência.

QUADRO DE VAGAS FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA - FRC

1. Remuneração Máxima: considerando
vencimento básico e vantagens pecuniárias
concedidas que possam variar conforme a

QUADRO DE VAGAS OSTRASPREV

legislação de regência de cada benefício.
2. Portadores de Necessidades Especiais:
existem cargos onde não estão sendo oferecidas

vagas pela incompatibilidade das atribuições do
Cargo ou por haver somente uma vaga oferecida
para a ampla concorrência.

Fundação RO de Cultura 

VAGAS 

V
e

n
ci

m
en

to
 

(R
$)

 

R
em

un
e

ra
ç

ão
 

M
áx

im
a 

(R
$)

 

C
H

 S
em

an
al

 

Escolaridade e demais requisitos 

Ta
xa

 d
e 

In
sc

ri
çã

o 
(R

$)
 

D
is

pu
ta

 A
m

pl
a
 

P
or

ta
d

or
es

 d
e 

N
ec

es
si

d
ad

es
 

E
sp

ec
ia

is
 

Agente Admin istrativo 3 1 979,22 1.687,14 40 Nível  Médio Completo 70,00 
Agente de Portaria 3 1  979,22 1.687,14 40 Nível  Médio Completo 70,00 
Contador 1 1  2.870,91 3.768,00 40 Superior Completo: Ciências Contábeis+ Reg. CRC 120,00 
Motorista 1 1  717,63 1.614,39 40 Ensino Fundam ental Completo+ CNH “D” 40,00 
Operador de Áudio 1 0 979,22 1.687,14 40 Nível  Médio Completo + Curso na Área 70,00 
Operador de Iluminação 1 0 979,22 1.687,14 40 Nível  Médio Completo + Curso na Área 70,00 
Professor Artes Cênicas 3 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 
Professor Dança Clássica 5 0 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 
Professor de Música - 
Canto 1 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música - 
Guitarra 1 1  1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música – 
Percussão 1 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música – 
Piano 

1 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música – 
Sopro 1 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música – 
Violão 2 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música – 
Violino 

1 0 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor de Música – 
Teclado 

1 1 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Professor L iteratura 
Dramática 1 0 1.750,00 3.085,00 25 Superior na Área 120,00 

Técnico em Inform ática 1 0 979,22 1.687,14 30 Curso Técnico Completo na área de Eletrônica ou 
Informática 70,00 

Telefonista 1 0  680,02 1.358,02 30 Ensino Fundam ental 40,00 
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Agente Administrativo  1 0 979,22 1.687,14 40 Nível Médio Completo 70,00 
 Motorista 1 0 717,63 1.614,39 40 Nível Fundamental Completo + CNH “D” 70,00 

Técn ico em Contab ilidade 1 0 979,22 1.687,14 40 Curso Técnico Completo em Contabilidade + Registro 
no CRC 

70,00 

Técn ico em Informática 1 0 979,22 1.687,14 30 Curso Técnico Completo na área de Eletrônica ou de 
In formática  reconhecido pelo MEC 

70,00 

Procurador Municipal 
Autárquico 1 0 5.410,83 6.561,91 30 Superior  comple to em Direito + Registro na OAB  120,00 
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ANEXO II - QUADRO DE PROVAS
Cargo Especialidade/Área de 

Atuação/Disciplina
Administrador
Analista de Banco de Dados
Analista de Planejamento e Gestão Administrativa
Analista de Projetos

Analista Processual
Analista de Segurança
Analista de Sistema II
Analista de Suporte

Arquiteto
Bacharel em Turismo
Bioquímico
Contador
Economista

Agrônomo
Civil

Elétrico
Sanitarista

Estatístico
Fiscal de Tributos II
Gestor Ambiental
Instrutor de Atividades Físicas em Saúde
Oriantador Jurídico
Profissional de Educação Física
Psicólogo
Tecnólogo-Especialização em Recursos Humanos
Web Designer

Engenheiro

Tipo de Prova Conteúdo Valor em 
Pontos

Minimo para 
habilitação

10

10 50 100 50

30

Nº de Questões

Objetiva

Português   

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras

 Conhecimentos Específicos

Assistente Social
Assistente Social II
Enfermeiro
Enfermeiro II
Enfermeiro do Trabalho
Farmacêutico
Farmacêutico II
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta II
Fonoaudiologo
Nutricionista
Nutricionista II
Odontólogo

Buco - Maxilo
Endodontista
Odontopediatra
Médico
Alergista
Anestesiologista
Anestesiologista II
Angiologista
Cardiologista
Cardiologista II
Cardiologista Ecografista
Cardiologista Ergometrista
Cirurgião Geral
Cirurgião Geral II
Cirurgião Pediatrico II
Clinico Geral
Clinico Geral II
da Familia
Dermatologista
do Trabalho
Endocrinologista
Endoscopista
Ginecologista Obstetra
Ginecologista Obstetra II
Intensivista II
Nefrologista
Neonatologista II
Neurocirurgião
Neurocirurgião II
Neuropediatra
Oftalmologista
Ortopedista
Ortopedista II
Otorrinolaringologista
Pediatra
Pediatra II
Pneumologista
Psiquiatra
Psiquiatra II
Reumatologista
Socorrista II
Ultra-sonografista
Urologista

Musicoterapeuta

Médico

Odontólogo

Terapeuta Ocupacional

Português   10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50

SUS 5

Conhecimentos Específicos 25

Objetiva

Orientação Educacional
Orientação Pedagógica
Supervisão de Ensino
Magistério das Disciplinas Pedgagógicas

Professor II Ciências
Educação Artisticas
Educação Especial
Educação Especial(Deficiente Visual)
Educação Especial(Deficiente Auditivo)
Educação Física
Geografica
História
Inglês
Matemática
Português
Dança Classica
Artes Cênicas
Literatura Dramática
Música-Canto
Música-Guitarra
Música-Piano
Música-Percussão
Música-Sopro
Música-Violão
Música-Teclado
Música-Violino

Bacharel em Comunicação Social - Jornalista
Baharel em Comunicação Social  - Publicitário
Web-Master

Procurador Municipal I
Procurador Municipal Autárquico

Pedagogo

Professor

Português   10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50

Conhecimentos Pedagógicos 5

Conhecimentos Específicos 25

Português   10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 5
40 80 40

Conhecimentos Pedagógicos 5

Conhecimentos Específicos 20 20 10

Objetiva Português   10
Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 40 80 40

Pratica Conhecimentos Específicos 20 20 10

Objetiva Português   10 50 100 50
Discursiva Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 100 Classificatória

Conhecimentos Específicos 30

Prática

Objetiva

Objetiva

Nível

S
U
P
E
R
I

O
R
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Nível Cargo
Especialidade/Área de 

Atuação/Disciplina
Tipo de 
Prova

Conteúdo
Valor em 

Pontos
Minimo para 
habilitação

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil II
Orientador Social Português 10

Matemática 10
Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50
Legislação (ECA) 5
Conhecimentos Específicos 15

Agente Administrativo
Agente de Defesa Cívil(faz exame de aptidão física)
Agente de Saneamento
Agente de Portaria(faz exame psicológico)
Agente Tributário
Desenhista Projetista
Fiscal do Meio Ambiente
Fiscal de Obras e Posturas II
Fiscal do PROCON
Fotógrafo Português 10
Instrutor de Língua Brasileira de Sinais I
Monitor de Turismo
Oficial de Manutenção Predial Matemática 10
Secretário Escolar
Técnico de Contabilidade
Técnico em Edificações
Técnico de Higiene Dental
Técnico em Meio Ambiente Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50
Técnico em Orçamento Cívil
Técnico Publicidade
Técnico Químico Noções de Informática 5
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Turismo Conhecimentos Específicos 15
Topógrafo

Operador de Áudio Objetiva Portugês 10
Operador de Iluminação Matemática 10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 5 40 80 40
Conhecimentos Especificos 15

Prática 20 10

Instrutor de Informática Portugês 10
Programador Matemática 10
Técnico em Informática Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50
Técnico de Suporte Conhecimentos Especificos 20

Técnico de Aparelho Gessado
Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem II Portugês 10
Técnico em Enfermagem do Trabalho Matemática 10
Técnico de Laboratório Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50
Técnico de Laboratório II SUS 5
Técnico em Instrumentação Cirúrgica Conhecimentos Especificos 15
Técnico em Radiologia
Técnico em Radiologia II
Técnico em Radiologia Especializada

Portugês 10
Professor I Objetiva Matemática 10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 5 50 100 50
Conhecimentos Pedagógicos 10
Conhecimentos Especificos 15

Objetiva

Objetiva

M
É
D
I

O

Nº de Questões

Objetiva

Objetiva

ANEXO II - QUADRO DE PROVAS
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ANEXO II - QUADRO DE PROVAS

Cargo
Especialidade/Área de 

Atuação/Disciplina
Tipo de 
Prova

Conteúdo
Valor em 

Pontos
Minimo para 
habilitação

Auxiliar de Creche Português 10
Matemática 10 30 60 30
Legislação(ECA) 10

Auxiliar de Serviço Gerais
Bombeiro Hidraulico
Carpinteiro Português 10
Cozinheiro Objetiva Matemática 10 30 60 30
Eletricista Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10
Pedreiro
Pintor Prática 20 10
Serralheiro
Vigilante(não faz prova prática)

Objetiva

F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
I
n
c
o
m
p
l
e
t
o

A
l
f
a
b
e
t
i
z
a
d
o

Nº de QuestõesNível

Nível Cargo
Especialidade/Área de 

Atuação/Disciplina
Tipo de Prova Conteúdo

Valor em 
Pontos

Minimo para 
habilitação

Português 10
Matemática 5
Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 5
SUS 5 40 80 40
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 5
Conhecimentos Específicos 10
Exame Psicológico Apto/Inapto
Português 10
Matemática 5
Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 5
SUS 5 50 100 50
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 5
Conhecimentos Específicos 20
Exame Psicológico Apto/Inapto

Atendente de Consultório Dentário
Auxiliar de Enfermagem Português 10
Auxiliar de Laboratório Matemática 10
Auxiliar de Laboratório II Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50
Fiscal Sanitário SUS 5
Guarda Sanitário Conhecimentos Específicos 15
Maqueiro

Auxiliar Administrativo Português 10
Auxiliar de Almoxarifado Matemática 10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 50 100 50
Noções de Informática 5
Conhecimentos Específicos 15

Fiscal de Transportes Objetiva Português 10
Guarda Municipal Matemática 10

Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 10 40 80 40
Conhecimentos Específicos 10

Exame de Aptidão Física Apto/Inapto
Exame Psicológico Apto/Inapto

Eletricista de Automóvel Português 10
Mecânico de Automóvel Objetiva Matemática 10
Motorista Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras 5 40 80 40
Telefonista Conhecimentos Específicos 15

Pratica 20 10

Objetiva

Nº de Questões

Objetiva

Objetiva

Cuidador Social(faz prova prática)

Agente Social

Objetiva

F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
I
n
c
o
m
p
l
e
t
o
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ANEXO III - MODELO DE ATESTADO MÉDICO

Para Guarda Municipal

ATESTADO MÉDICO

Declaro, a fim de comprovar junto à FUNDAÇÃO
TROMPOWSKY e à Prefeitura do Município de Rio
das Ostras, que (nome do candidato)
___________________________________________________,
(Carteira de Identidade)
__________________________, (CPF)
_________________________, está em pleno
gozo de saúde física e mental para ser submetido
a todos os testes exigidos no Exame de Aptidão
Física, discriminados no Edital do Concurso Publico
para o Cargo de Guarda Municipal do Município
de Rio das Ostras.
_________, ____ de ______________ de 2012.
(Local)

_______________________________________
(Nome, CRM do Médico e carimbo)

Para Fiscal de Transporte

ATESTADO MÉDICO

Declaro, a fim de comprovar junto à FUNDAÇÃO
TROMPOWSKY e à Prefeitura do Município de Rio
das Ostras, que (nome do candidato)
___________________________________________________,
(Carteira de Identidade)
__________________________, (CPF)
_________________________, está em pleno
gozo de saúde física e mental para ser submetido
a todos os testes exigidos no Exame de Aptidão
Física, discriminados no Edital do Concurso Publico
para o Cargo de Fiscal de Transportes do Município
de Rio das Ostras.
_________, ____ de ______________ de 2012.
(Local)

_______________________________________
(Nome, CRM do Médico e carimbo)

Para Vigilante

ATESTADO MÉDICO

Declaro, a fim de comprovar junto à FUNDAÇÃO
TROMPOWSKY e à Prefeitura do Município de Rio
das Ostras, que (nome do candidato)
___________________________________________________,
(Carteira de Identidade)
__________________________, (CPF)
_________________________, está em pleno
gozo de saúde física e mental para ser submetido
a todos os testes exigidos no Exame de Aptidão
Física, discriminados no Edital do Concurso Publico
para o Cargo de Vigilante do Município de Rio das
Ostras.
_________, ____ de ______________ de 2012.
(Local)

_______________________________________
(Nome, CRM do Médico e carimbo)

Para Agente de Defesa Civil

ATESTADO MÉDICO

Declaro, a fim de comprovar junto à FUNDAÇÃO
TROMPOWSKY e à Prefeitura do Município de Rio
das Ostras, que (nome do candidato)
___________________________________________________,
(Carteira de Identidade)
__________________________, (CPF)
_________________________, está em pleno
gozo de saúde física e mental para ser submetido
a todos os testes exigidos no Exame de Aptidão
Física, discriminados no Edital do Concurso Publico

para o Cargo de Agente de Defesa Civil do
Município de Rio das Ostras.
_________, ____ de ______________ de 2012.
(Local)

_______________________________________
(Nome, CRM do Médico e carimbo)

ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS - CARGOS COM

PROVAS PRÁTICAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Lavar e limpar dependências de prédios em geral,
tais como: escolas, hospitais, dependências da
prefeitura, estádio, postos de saúde, etc.,
utilizando água, panos de chão e produtos
próprios para limpeza, desinfetando quando
necessário; Varrer, raspar e encerar pisos e
assoalhos, utilizando enceradeira e material
adequado; Lavar ladrilhos, azulejos, pisos,
galerias e vidraças com o auxílio de escovas e
produtos próprios; Polir objetos, peças e placas
metálicas, utilizando flanelas e produto polidor;
Espanar móveis e vasculhar tetos, usando
espanadores e escadas; Remover lixos e detritos,
usando pá, vassoura e sacos de lixo; Remover,
transportar e arrumar móveis, máquinas e
materiais, seguindo orientações superiores;
Armar e desarmar palanques, usando material
necessário; Guardar e arrumar objetos, mantendo
a ordem dos mesmos; Transportar pequenas
encomendas e transmitir recados; Informar
quanto a falta de materiais de limpeza e
conservação do prédio e mobiliário; Realizar
serviços externos de carga, descarga, entrega
de volumes; Zelar, cuidar e guardar materiais sob
sua responsabilidade, tais como: rodos,
vassouras, enceradeiras, espanadores, etc

BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL -
JORNALISTA
Divulgar informações sobre as atividades da
Administração Municipal, redigindo notas, artigos,
resumos e textos em geral para a promoção dos
serviços prestados pela Administração municipal;
Planejar, executar, coordenar ou supervisionar
as atividades de jornalismo na Prefeitura; Coletar
informações mediante entrevistas, pesquisas e
diagnósticos de opinião, divulgando mensagens
escritas, faladas ou televisadas, para informar,
orientar ou esclarecer os diversos setores
públicos do Município; Promover contatos e
selecionar assuntos, editando boletins, mantendo
informados o Prefeito e os Secretários Municipais,
para permitir a adequação de suas ações às
expectativas da comunidade; Orientar e
supervisionar a diagramação de matéria sobre o
Município em livros, periódicos, folhetos e outros
meios de comunicação, selecionando fotografias
e ilustrações, organizando índices, espelhos e
notas de rodapé, para aumentar o poder de
comunicação das mensagens; Digitar e revisar
originais, editando e revendo provas,
encaminhando as matérias para publicação em
órgãos de circulação externa ou interna; Realizar
editoração e revisão de originais e provas de
matéria a ser impressa, lendo e corrigindo erros
gramaticais e tipográficos, para assegurar a
correção dos textos publicados sob
responsabilidade da Prefeitura; Coordenar e
executar o acompanhamento do noticiário
nacional e internacional de interesse do Município,
lendo, ouvindo, vendo, analisando, selecionando
e classificando textos, gravações, ilustrações,
fotos e filmes, para utilização futura; Acompanhar
as programações da Administração Municipal,
providenciando gravação e posterior transcrição
de palestras, debates e depoimentos,
supervisionando a realização de fotografias e
filmagens, recolhendo informações para
documentação, redação, divulgação e publicação

das matérias e notícias  sobre os eventos; Prestar
informações sobre o Município a visitantes,
alunos e entidades interessadas; Colaborar no
planejamento de campanhas promocionais,
utilizando meios de comunicação de massa e
outros veículos de publicidade e difusão, para
divulgar mensagens educacionais e de
esclarecimento às populações-alvo; Elaborar
informes técnicos e relatórios para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação;

BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL -
PUBLICITÁRIO
Planejar, organizar, controlar e dirigir as atividades
inerentes à sua área na Secretaria de
Comunicação Social, tendo em vista as metas
preestabelecidas; Executar ou promover
atividades de relações públicas, divulgação e
publicidade do Governo Municipal; Atender todas
as Secretarias Municipais e afins na criação de
logomarcas, textos de programas e projetos das
mesmas; Organizar em layout todos os eventos
e ações feitas para a comunidade; Elaborar todo
o material de divulgação turística ou institucional
do município; Criar campanhas institucionais e
campanhas promocionais da Instituição Municipal;
Receber e analisar os trabalhos publicitários
realizados pelas Agências, atendendo aos
pedidos e demandas da Administração Municipal;
Promover a ligação entre Secretaria de
Comunicação Social, Órgãos Municipais e
agência; Elaborar estratégias de comunicação
para a comunidade de modo que o produto/
serviço chegue ao cidadão com qualidade;
Realizar atendimento; Realizar pesquisa de
mercado; Realizar o planejamento, a criação e a
veiculação de peças publicitárias; Criar e executar
campanhas e definição de estratégias de
marketing.

BOMBEIRO HIDRÁULICO
Efetuar serviços de instalação, manutenção e
reparo em redes de distribuição de água e esgoto;
Fazer ligações, desligamento e religação de água;
Fazer ligação de água ou esgoto em redes
mestras e extensões de rede; Realizar a pré-
montagem e instalar tubulações em novas redes
utilizando tubos, dutos, manilhas ou outros
dispositivos aplicados de forma adequada ao
trabalho em realização; Fazer manutenção das
redes de água ou esgoto existentes; Fazer
manutenção, avaliar e verificar defeitos, reparar,
ajustar ou substituir hidrômetros; Instalar manilhas
ou tubos, formando redes de tubulações,
aplicando a técnica, ferramentas e materiais
adequados a cada um dos casos; Executar a
limpeza e manutenção das máquinas operatrizes,
dos utensílios, equipamentos, ferramentas e
materiais utilizados em seu trabalho a fim de
conservá-los e mantê-los em perfeita condição
de utilização; Atender às normas de higiene e
segurança do trabalho.

CARPINTEIRO
Selecionar o material mais adequado para realizar
o trabalho de carpintaria para o qual foi designado;
Traçar o contorno desejado da peça em que
trabalha para possibilitar o corte adequado da
mesma; Confeccionar, reparar e instalar
esquadrias, portas, janelas, venezianas,
assoalhos, cavaletes, escadas, cercas, grades,
cabos de ferramentas, telhados e outros de
mesma natureza, serrando, aplainando, alisando,
lixando, furando, pregando, aparafusando e
executando outras operações com ferramentas
de carpintaria; Montar peças, encaixando-as e
fixando-as com cola, pregos ou parafusos e
assemelhado; Instalar esquadrias ou outras
peças de madeira ou metal; Colocar ou substituir
ferragens tais como fechaduras, maçanetas,
ferrolhos e outros assemelhados em móveis;
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Montar formas utilizadas em obras e confeccionar
caixas de madeira para armações de concreto;
Confeccionar ou montar móveis e caixas de
madeira forrando-as com fórmica ou outro
material de revestimento, pintando-as ou
envernizando-as; Amolar e afiar peças de
máquinas operatrizes, utilizando rebolo, lima,
esmeril ou outro assemelhado; Operar máquinas
de carpintaria; Executar a limpeza e manutenção
das máquinas operatrizes, dos utensílios,
equipamentos, ferramentas e materiais utilizados
em seu trabalho a fim de conservá-los e mantê-
los em perfeita condição de utilização; Atender
às normas de higiene e segurança do trabalho.

COZINHEIRO
Executar o cardápio do dia, previamente
preparado pela Nutricionista reunindo todos os
alimentos e temperos que serão utilizados;
Selecionar, lavar e cortar os temperos; Limpar,
cortar, descascar legumes, verduras e frutas,
eviscerar aves, cortar carnes, escamar peixes;
Cozinhar, fritar ou assar, utilizando utensílios
próprios (panelas grandes ou pequenas,
assadeiras, fritadeiras); Dispor com
apresentação os alimentos, preparando os
pratos, travessas ou bandejas; Preparar
sobremesas, colocando os doces ou frutas em
tigelas próprias, deixando-as prontas para servir;
Preparar lanches, fervendo leite, fazendo café,
refrescos e similares, cortando os pães, bolos,
arrumando em bandejas; Manter estoques de
gêneros alimentícios, solicitar reposição, controlar
recebimento e armazenamento, verificar
condições e finalidades dos mesmos; Zelar pela
manutenção das condições de higiene e limpeza
de utensílios, instalações e equipamentos,
solicitando reparos quando necessário.

CUIDADOR SOCIAL
Cuidar da higiene e do asseio de crianças
realizando a troca de fraldas, o banho, a lavagem
de mãos, acompanhando a ida ao vaso sanitário,
e outras atividades de mesma finalidade; Cuidar
da arrumação do ambiente de repouso; Auxiliar o
professor ou orientador social nas atividades de
projetos sociais; Zelar pelas crianças,
adolescentes ou idosos na ausência do professor
ou orientador social; Encarregar-se da lavagem
e organização das roupas de cama e banho em
uso nos projetos sociais, quando designado para
tal; Encarregar-se da limpeza da lavanderia
quando designado para tal.

ELETRICISTA
Examinar máquinas, instalações e equipamentos
elétricos através de planos de montagem,
especificação e instrumentos adequados visando
localizar, identificar e sanar defeitos; Examinar,
localizar problemas e reparar redes elétricas em
geral e redes elétricas internas que atendem à
equipamentos; Instalar, desinstalar e reparar
equipamentos elétricos examinando, localizando
defeitos, ajustando, regulando ou substituindo
peças e partes, medindo e testando os elementos
do conjunto utilizando voltímetros, amperímetros
e outros recursos e instrumentos, a fim de mantê-
los em perfeito funcionamento; Proceder à
instalação, desinstalação, reparo ou substituição
de quadros elétricos, tomadas, fios, lâmpadas,
painéis, interruptores e outros dispositivos, por
meio de chaves, alicates, e ferramentas
apropriadas para manter em funcionamento e
disponível a energia elétrica necessária ao
consumo em sua finalidade, nos prédios públicos
e em instalações utilizadas para fins públicos;
Executar a limpeza e manutenção das máquinas
operatrizes, dos utensílios, equipamentos,
ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho
a fim de conservá-los e mantê-los em perfeita
condição de utilização; Atender às normas de
higiene e segurança do trabalho.

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS
Executar serviços de instalação e reparos na parte
elétrica dos veículos, utilizando ferramentas e
aparelhos assegurando seu bom funcionamento;
Executar serviços diversos de eletricidade,
consertos e reparos em veículos; Recuperar
motores de partida em geral buzinas, interruptores,
alternadores, relês, reguladores de tensão,
instrumentos de painel e acumuladores, para
possibilitar o funcionamento adequado; Executar
a instalação de equipamentos de sonorização e
alarme, efetuando as ligações necessárias, para
testar o seu funcionamento, possibilitando a
utilização; Verificar a carga elétrica das baterias
dos veículos, utilizando-se de aparelhos
específicos, procedendo a sua recuperação ou
substituição, para assegurar a manutenção dos
mesmos; Executar outras tarefas solicitadas pela
chefia imediata, compatíveis com a função de
Mecânico de Automóveis.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias,
inspecionando diretamente, ou por meio de
aparelhos, ou banco de provas, para determinar
os defeitos e anormalidades de funcionamento;
Efetuar a desmontagem, procedendo a ajustes
ou substituição de peças do motor, dos sistemas
de freio, de ignição, de direção, de alimentação
de combustível, de transmissão e de suspensão,
utilizando ferramentas e instrumentos apropriados,
para recondicionar o veículo e assegurar o seu
funcionamento; Recondicionar o equipamento
elétrico do veículo, o alinhamento da direção e a
regulagem dos faróis, enviando a oficinas
oficializadas as partes mais danificadas, para
complementar a manutenção do veículo; Orientar
e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e
equipamentos, providenciando os acessórios
necessários para a execução dos serviços;
Efetuar a montagem dos demais componentes
dos veículos, guiando-se pelos desenhos ou
especificações pertinentes, a fim de  possibilitar
sua utilização; Testar os veículos e máquinas uma
vez montadas comprovar os resultados dos
serviços realizados; Montar e desmontar veículos
automotores concertá-los, deixando-os em
perfeita condição de uso; Executar todo e
qualquer serviço relativo à mecânica de veículos
automotores; Executar outras tarefas solicitadas
pela chefia imediata, compatíveis com a função.

MOTORISTA - CNH CATEGORIA “D”
Dirigir veículos, acionando comandos, respeitando
regras de trânsito, para efetuar transporte de
autoridades, funcionários e outros devidamente
autorizados; Zelar pela conservação da limpeza e
do funcionamento do veículo sob sua
responsabilidade, fazendo pequenos reparos de
emergência e informando à Chefia quanto à
necessidade de revisões, para assegurar seu
perfeito estado; Reabastecer, corrigir pequenos
defeitos eventuais e providenciar a execução de
reparos de maior porte e manutenção preventiva;
Orientar e auxiliar na carga e descarga do veículo;
Anotar quilometragens percorridas, o consumo de
combustível e ocorrências verificadas na utilização
do veículo sob sua responsabilidade, preenchendo
relatório, para informar a Chefia; Verificar
diariamente as condições de óleo, água,
combustível, bateria, pneus e todo o sistema
elétrico, providenciando os reparos de qualquer
defeito; Dirigir viaturas, efetuando locomoção de
pacientes; Conduzir pacientes a local de difícil
acesso, cuidando para que o seu estado clínico
não se agrave com a viagem; Recolher o veículo
ao término de sua utilização, conduzindo-o a
garagens, para permitir sua manutenção e
abastecimento; Executar outras tarefas referentes
ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela
chefia imediata, compatíveis com a função.

OPERADOR DE ÁUDIO
Domínio dos conceitos básicos de ondas
eletromagnéticas: frequência, amplitude e
unidades de medida, Amplificação e de sua
aplicação; Realizar equalização: monofonia e
estereofonia, Acústica (Transmissão ao vivo e
transmissores em tempo real); Realizar
operações de áudio; Realizar a captação,
gravação e seleção de sinais de áudio, processo
de preparação, transmissão e recepção; Domínio
dos conceitos e da utilização da eletrônica de
sons: fontes, antenas, sinais, transmissores,
equalizadores, Crossover, amplificadores,
compressores e Gate; Domínio e aplicação dos
tipos de conectores e plugs; Domínio das técnicas
de cabeamento e de sua aplicação; Noções de
mixagem; Conhecimento da terminologia
específica, cross fade, fade, graves, agudos,
médios, e estática, Sonoplastia, Áudio analógico
e áudio digital; Conhecimento dos elementos de
sonoplastia e de sua aplicação: características
sonoras dos diversos gêneros musicais,
dramáticos e programáticos parâmetros,
Características sonoras dos diversos veículos
(rádio, televisão, cinema, computador, Aparelho
de som); Conhecimento e aplicação das técnicas
de utilização de estúdios: tipos e tratamento
acústico, Ajustes acústicos especiais de
ambientes ou sets de gravação; Domínio do uso
de microfones: tipos, características técnicas,
posicionamento e balanceamento; Aplicação dos
conhecimentos das características dos
periféricos básicos, amplitude, frequência, timbre,
famílias de processadores, cabine de controle;
Domínio de terminologia específica dos tipos de
microfone, Sistemas de RF e distribuição de
antenas para microfones sem fio; Aplicação e
conhecimento de caixas acústicas: manuseio e
instalação, características técnicas de um alto
falante. Mesa de Áudio: identificação e
operacionalização de seus elementos, Tape-deck
e mini-discs, CD player; Conhecimento, operação
e interligação de mesas de áudio, Multiplex,
Microfones (Funcionamento, aplicação,
posicionamento, instalação e operacionalização);
Realização de edição de áudio: Coordenação e
seleção de informações destinadas à veiculação
em meios eletrônicos, Captação de sonoras,
Equalização de informações em áudio, sinais
eletrônicos e efeitos sonoros; Conhecimento e
domínio de utilização de Programas de edição em
geral: Sistemas e formatos de gravação e
armazenagem de registros sonoros; Realizar a
montagem de todo equipamento de som nas
dependências da Fundação Rio das Ostras de
Cultura ou onde for necessário; Realizar o
planejamento e instalação de equipamentos de
som e sistemas de gravação; Utilizar os
processos e técnicas de mixagem; Utilizar os
recursos da mixagem; Conhecer e operar
sistemas informatizados de áudio; Participar das
atividades da Fundação Rio das Ostras de Cultura;
Responsabilizar-se pela conservação e
manutenção dos materiais e equipamentos
utilizados; Zelar pelos equipamentos durante seu
transporte e em uso externo e responsabilizar-
se pela guarda dos materiais de trabalho;
Responsabilizar-se pela conservação dos
materiais de trabalho; Executar tarefas afins.

OPERADOR DE ILUMINAÇÃO
Operar Mesas de Iluminação analógicas e digitais,
e demais equipamentos de luz; Executar a
montagem de todo equipamento de Luz nas
dependências da Fundação Rio das Ostras de
Cultura ou onde for necessário; Ter conhecimento
e prática dos processos e técnicas de iluminação:
equipamentos, leitura e interpretações específicas
de iluminação; Cabos e conexões; Planejamento e
instalação de equipamentos de iluminação;
Processos e técnicas de iluminação; Recursos e
utilização da iluminação; Conhecer e operar
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sistemas informatizados de iluminação; Ter os
conhecimentos em eletricidade e eletrônica
necessários à execução dos seus trabalhos;
Participar das atividades da Fundação Rio das
Ostras de Cultura; Responsabilizar-se pela
conservação e manutenção dos materiais e
equipamentos utilizados; Zelar pelos equipamentos
durante seu transporte e em uso externo e
responsabilizar-se pela guarda dos materiais de
trabalho; Responsabilizar-se pela conservação
dos materiais de trabalho; Executar tarefas afins.

PEDREIRO
Executar trabalhos de alvenaria e concreto armado
ou não; Executar serviços de construção,
reformas e manutenção de pisos, paredes, muros,
passeios e superfícies diversas de prédios
públicos, baseando-se em instruções superiores,
visando à execução e manutenção das obras
desejadas; Realizar leitura e interpretação de
plantas baixas; Executar concretagem de
fundações, pilares, vigas e lajes, seguindo
orientações técnicas quanto ao traçado do
concreto a ser utilizado;  Realizar a
impermeabilização de vigas, baldrames e
reservatórios de água para preservá-los; Realizar
revestimentos e acabamentos; Fazer demolições;
Fazer pequenos serviços como construções,
desentupimentos de redes sanitárias, e feitura de
pisos para ralos; Misturar cimento, areia, água e
outros materiais, dosando as quantidades na forma
indicada para obter a argamassa a ser empregado
na execução de alvenarias, assentamento de
ladrilhos e materiais afins; Construir fundações;
Reformar ou reparar prédios e obras similares;
Tomar medidas, cortar, serrar, dobrar, conectar e
vedar tubos e canos por meio de roscas, colas e
chumbados para instalação de água e esgoto;
Executar a limpeza e manutenção das máquinas
operatrizes, dos utensílios, equipamentos,
ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho
a fim de conservá-los e mantê-los em perfeita
condição de utilização; Atender às normas de
higiene e segurança do trabalho.

PINTOR
Executar serviços de pinturas diversas utilizando
pistola, trincha, pincel e outros com tintas à base de
água, óleo, esmalte, verniz, cal, laca ou de mesma
finalidade; Emassar paredes e semelhantes, móveis
e madeiras em geral, vidro e executar o posterior
lixamento e demais etapas de preparação para o
serviço posterior de pintura; Executar tratamento
anticorrosivo de estruturas metálicas; Restaurar
pinturas; Executar serviços de indutagem de peças
metálicas; Executar a pintura de prédios, pontes e
construções em geral, de interiores ou exteriores,
aparelhos, móveis, peças metálicas ou de madeira;
Operar com equipamentos de pintura para a
realização de seus trabalhos; Organizar
especificações para o preparo de tintas, vernizes e
outros materiais de finalidade equivalente; Executar
o preparo de tintas, vernizes e outros materiais de
finalidade equivalente; Executar trabalhos de preparo
para pintura e pintura que requeiram habilidades e
técnicas especiais; Executar seu trabalho se
orientando por instruções, desenhos ou croquis;
Executar pinturas de vitrais, decorativas ou
restauradoras e outras de semelhante complexidade;
Executar pintura de mostradores e outras peças e
instrumentos diversos; Montar e desmontar andaimes
e outros necessários à execução de seu trabalho;
Executar a limpeza e manutenção das máquinas
operatrizes, dos utensílios, equipamentos,
ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho a
fim de conservá-los e mantê-los em perfeita condição
de utilização; Atender às normas de higiene e
segurança do trabalho.

PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS
Ministrar aulas de interpretação, Improvisação,
História das Artes Cênicas, Literatura das Artes

Cênicas, Caixa Cênica, Caracterização Cênica e
Introdução a Figurinos, Sonoplastia, Cenografia e
Iluminação nos cursos básicos e técnicos de teatro
; Planejar, organizar e orientar o ensino de artes
cênicas, executar outras atividades pertinentes às
artes em geral; Coordenar e executar o ensino de
artes cênicas; Orientar e estimular e acompanhar o
desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas; Realizar estudos dos processos técnicos,
transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
materiais de artes cênicas; Estimular hábitos de
ordenação, cuidados e conservação dos materiais
de trabalho; Realizar estudos e pesquisas na área
das artes em geral; Responsabilizar-se pela
conservação e manutenção dos materiais e
equipamentos utilizados; Participar de reuniões com
responsáveis, pedagógicas e conselhos de classe;
Preencher e manter atualizados diários de classe;
Elaborar avaliações e provas;Participar de bancas
de avaliação; Elaborar planos de curso; Participar
das atividades extra-classe da Fundação Rio das
Ostras de Cultura; Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE LITERATURA DRAMÁTICA
Ministrar aulas de interpretação, Gêneros
Literários, Literatura das Artes Cênicas, Espaço
dramático, Literatura e interpretação dos textos
literários; Ministrar aulas de interpretação
abordando Momentos literários; o Autor do
Universo; diálogos entre textos; análise crítica do
texto; aspectos da transcriação literária; Processo
de adaptação de textos para o gênero literário;
Planejar, organizar e orientar o ensino da Literatura
Dramática, executar outras atividades pertinentes
às literaturas em geral; Coordenar e executar o
ensino de Literatura dramática; Orientar e estimular
e acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos dos processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
literatura dramática; Realizar estudos e pesquisas
na área da literatura dramática em geral; Estimular
hábitos de ordenação, cuidados e conservação
dos materiais de trabalho; Responsabilizar-se pela
conservação e manutenção dos materiais e
equipamentos utilizados;
Participar de reuniões pedagógicas e conselhos
de classe; Preencher e manter em dia os diários
de classe, bem como todo material para uso do
aluno; Participar das atividades extra-classe da
Fundação Rio das Ostras de Cultura; Elaborar
avaliações e provas; Participar de bancas de
avaliação; Elaborar planos de curso; Executar
tarefas afins.

PROFESSOR DE DANÇA CLÁSSICA
Ministrar aulas de Balé Clássico, Dança Moderna,
Tecnologia da Dança, Repertório, Pás-de-Deux nos
cursos básico e técnico de danças; Ministrar aulas
de Expressão Corporal, História da Arte, História da
Dança; Elementos Técnicos do Espetáculo;
Elementos da Música e Ritmo; Dança do Brasil;
Dança de Caráter; Composição Coreográfica e
improviso da dança; Anatomia humana aplicada a
dança; Administração e Direção de Espetáculo de
dança no curso técnico de dança; Planejar,
organizar e orientar o ensino da dança; Orientar,
estimular e acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos de processos técnicos, transmitindo
ensinamentos de uso dos estudos dos diversos
materiais de dança; Estimular o hábito de cuidado e
conservação dos materiais de dança; Estimular o
hábito de cuidado e conservação dos materiais de
trabalho; Preparar repertórios e sugerir
apresentações de dança; Transmitir instruções
quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais;
Participar de reuniões pedagógicas e conselhos de
classe; Preencher e manter em dia os diários de
classe, bem como todo material para uso do aluno;
Participar das atividades extra-classe da Fundação
Rio das Ostras de Cultura; Elaborar avaliações e

provas; Participar de bancas de avaliação; Elaborar
planos de curso; Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA – CANTO
Ministrar aulas de Canto popular e erudito nos cursos
básico e técnico de música; Ministrar aulas de teoria
musical, percepção musical e harmonia no curso
básico e técnico de música; Ministrar aulas de pratica
de coral no curso básico e técnico de música; Ministrar
aulas de prática vocal para atores no curso técnico te
teatro; Ministrar aulas teóricas para o curso técnico
de música; Planejar, organizar e orientar o ensino de
músicas/canto; Orientar, estimular e acompanhar o
desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas; Realizar estudos de processos técnicos,
transmitindo ensinamentos do uso dos materiais de
música/canto; Realizar pesquisas na área de música/
canto; Testar e afinar instrumentos música/canto; fazer
arranjos, preparar repertórios e sugerir apresentações
musicais/canto; Solicitar aquisição de peças de música/
canto; instrumentos e outros elementos necessários;
Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e
guarda dos materiais musicais/ canto; Estimular o
cuidado e a conservação dos materiais de trabalho;
Participar de reuniões pedagógicas e conselhos de
classe; Preencher e manter em dia os diários de classe,
bem como todo material para uso do aluno; Participar
das atividades extra-classe da Fundação Rio das
Ostras de Cultura; Elaborar avaliações e provas;
Participar de bancas de avaliação; Elaborar planos de
curso; Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - VIOLINO
Ministrar aulas de violino nos cursos básico e técnico
de música; Ministrar aulas de teoria musical,
percepção musical e harmonia no curso básico de
música; Ministrar aulas teóricas para curso técnico
de música; Planejar, organizar e orientar o ensino de
música/violino; Orientar, estimular e acompanhar o
desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas; Realizar estudos de processos técnicos,
transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
materiais de música/violino; Realizar pesquisas na
área de música/violino; Testar e afinar instrumentos
musicais/violino; Fazer arranjos, preparar repertórios
e sugerir apresentações musicais/violino; Solicitar
aquisição de peças  de música/violino, instrumentos
e outros elementos necessários; Transmitir
instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda
dos materiais musicais/violino; Estimular o cuidado e
a conservação dos materiais de trabalho; Participar
de reuniões pedagógicas e conselhos de classe;
Preencher e manter em dia os diários de classe, bem
como todo material para uso do aluno; Participar das
atividades extra-classe da Fundação Rio das Ostras
de Cultura; Elaborar avaliações e provas; Participar
de bancas de avaliação; Elaborar planos de curso;
Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - VIOLÃO
Ministrar aulas de violão nos cursos básico e técnico
de música; Ministrar aulas de teoria musical,
percepção musical e harmonia no curso básico de
música; Ministrar aulas teóricas para curso técnico
de música; Planejar, organizar e orientar o ensino de
música/violão; Orientar, estimular e acompanhar o
desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas; Realizar estudos de processos técnicos,
transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
materiais de música/violão; Realizar pesquisas na
área de música/violão; Testar e afinar instrumentos
musicais/violão; Fazer arranjos, preparar repertórios
e sugerir apresentações musicais/violão; Solicitar
aquisição de peças de música/violão, instrumentos
e outros elementos necessários; Transmitir
instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda
dos materiais musicais/violão; Estimular o cuidado e
a conservação dos materiais de trabalho; Participar
de reuniões pedagógicas e conselhos de classe;
Preencher e manter em dia os diários de classe, bem
como todo material para uso do aluno; Participar das
atividades extra-classe da Fundação Rio das Ostras
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de Cultura; Elaborar avaliações e provas; Participar
de bancas de avaliação; Elaborar planos de curso;
Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - GUITARRA
Ministrar aulas de guitarra nos cursos básico e
técnico de música; Ministrar aulas de teoria
musical, percepção musical e harmonia no curso
básico de música; Ministrar aulas teóricas para
curso técnico de música; Planejar, organizar e
orientar o ensino de música/guitarra; Orientar,
estimular e acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos de processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
música/guitarra; Realizar pesquisas na área de
música/ guitarra; Testar e afinar instrumentos
musicais/ guitarra; Fazer arranjos, preparar
repertórios e sugerir apresentações musicais/
guitarra; Solicitar aquisição de peças de música/
guitarra, instrumentos e outros elementos
necessários; Transmitir instruções quanto ao
zelo, manutenção e guarda dos materiais
musicais/guitarra; Estimular o cuidado e a
conservação dos materiais de trabalho; Participar
de reuniões pedagógicas e conselhos de classe;
Preencher e manter em dia os diários de classe,
bem como todo material para uso do aluno;
Participar das atividades extra-classe da
Fundação Rio das Ostras de Cultura; Elaborar
avaliações e provas; Participar de bancas de
avaliação; Elaborar planos de curso; Executar
tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - TECLADO
Ministrar aulas de teclado nos cursos básico e
técnico de música; Ministrar aulas de teoria
musical, percepção musical e harmonia no curso
básico de música; Ministrar aulas teóricas para
curso técnico de música; Planejar, organizar e
orientar o ensino de música/ teclado; Orientar,
estimular e acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos de processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
música/ teclado; Realizar pesquisas na área de
música/ teclado; Testar e afinar instrumentos
musicais/ teclado; Fazer arranjos, preparar
repertórios e sugerir apresentações musicais/
teclado; Solicitar aquisição de peças de música/
teclado, instrumentos e outros elementos
necessários; Transmitir instruções quanto ao
zelo, manutenção e guarda dos materiais
musicais/teclado; Estimular o cuidado e a
conservação dos materiais de trabalho; Participar
de reuniões pedagógicas e conselhos de classe;
Preencher e manter em dia os diários de classe,
bem como todo material para uso do aluno;
Participar das atividades extra-classe da
Fundação Rio das Ostras de Cultura; Elaborar
avaliações e provas; Participar de bancas de
avaliação; Elaborar planos de curso; Executar
tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - PIANO
Ministrar aulas de piano nos cursos básico e
técnico de música; Ministrar aulas de teoria musical,
percepção musical e harmonia no curso básico
de música; Ministrar aulas teóricas para curso
técnico de música; Planejar, organizar e orientar o
ensino de música/ piano; Orientar, estimular e
acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos de processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
música/ piano; Cuidado e conservação dos
materiais de trabalho; Realizar pesquisas na área
de música/ piano; Testar e afinar instrumentos
musicais/ piano; Fazer arranjos, preparar
repertórios e sugerir apresentações musicais/
piano; Solicitar aquisição de peças de música/
piano, instrumentos e outros elementos

necessários; Transmitir instruções quanto ao zelo,
manutenção e guarda dos materiais musicais/
piano; Estimular o cuidado e a conservação dos
materiais de trabalho; Participar de reuniões
pedagógicas e conselhos de classe; Preencher e
manter em dia os diários de classe, bem como
todo material para uso do aluno; Participar das
atividades extra-classe da Fundação Rio das
Ostras de Cultura; Elaborar avaliações e provas;
Participar de bancas de avaliação; Elaborar planos
de curso; Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - SOPRO
Ministrar aulas de Sopro nos cursos básico e
técnico de música; Ministrar aulas de teoria musical,
percepção musical e harmonia no curso básico
de música; Ministrar aulas teóricas para curso
técnico de música; Planejar, organizar e orientar o
ensino de música/sopro; Orientar, estimular e
acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos de processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
música/sopro; Realizar pesquisas na área de
música/sopro; Testar e afinar instrumentos música/
sopro; Fazer arranjos, preparar repertórios e
sugerir apresentações música/sopro; Solicitar
aquisição de peças de música/sopro, instrumentos
e outros elementos necessários; Transmitir
instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda
dos materiais musicais/sopro; Estimular o cuidado
e a conservação dos materiais de trabalho;
Participar de reuniões pedagógicas e conselhos
de classe; Preencher e manter em dia os diários
de classe, bem como todo material para uso do
aluno; Participar das atividades extra-classe da
Fundação Rio das Ostras de Cultura; Elaborar
avaliações e provas; Participar de bancas de
avaliação; Elaborar planos de curso; Executar
tarefas afins.

PROFESSOR DE MÚSICA - PERCUSSÃO
Ministrar aulas de Percussão nos cursos básico
e técnico de música; Ministrar aulas de teoria
musical, percepção musical e harmonia no curso
básico de música; Ministrar aulas teóricas para
curso técnico de música; Planejar, organizar e
orientar o ensino de música/percussão; Orientar,
estimular e acompanhar o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos de processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
música/percussão; Realizar pesquisas na área
de música/percussão; Testar e afinar
instrumentos música/percussão; Fazer arranjos,
preparar repertórios e sugerir apresentações
música/percussão; Solicitar aquisição de peças
de música/percussão, instrumentos e outros
elementos necessários; Transmitir instruções
quanto ao zelo, manutenção e guarda dos
materiais musicais/percussão; Estimular o
cuidado e a conservação dos materiais de
trabalho; Participar de reuniões pedagógicas e
conselhos de classe; Preencher e manter em dia
os diários de classe, bem como todo material para
uso do aluno; Participar das atividades extra-
classe da Fundação Rio das Ostras de Cultura;
Elaborar avaliações e provas; Participar de
bancas de avaliação; Elaborar planos de curso;
Executar tarefas afins.

PROFESSOR DE LITERATURA DRAMÁTICA
Ministrar aulas de interpretação, Improvisação,
História das Artes Cênicas, Literatura das Artes
Cênicas, Caixa Cênica, Caracterização Cênica e
Introdução a Figurinos, Sonoplastia, Cenografia
e Iluminação nos cursos básicos e técnico de
teatro; Planejar, organizar e orientar o ensino de
artes cênicas e executar outras atividades
pertinentes às artes em geral; Coordenar e
executar o ensino de artes cênicas; Orientar e
estimular e acompanhar o desenvolvimento das

potencialidades artísticas e criativas; Realizar
estudos dos processos técnicos, transmitindo
ensinamentos do uso dos diversos materiais de
artes cênicas; Realizar estudos e pesquisas na
área das artes em geral; Responsabilizar-se pela
conservação e manutenção dos materiais e
equipamentos utilizados; Transmitir instruções
quanto ao zelo, manutenção e guarda dos
materiais de trabalho; Estimular o cuidado e a
conservação dos materiais de trabalho; Participar
de reuniões pedagógicas e conselhos de classe;
Preencher e manter em dia os diários de classe,
bem como todo material para uso do aluno;
Participar das atividades extra-classe da
Fundação Rio das Ostras de Cultura; Elaborar
avaliações e provas; Participar de bancas de
avaliação; Elaborar planos de curso; Executar
tarefas afins.

SERRALHEIRO
Produzir peças em metal de acordo com as
especificações, executando traçado em escala,
realizando serradura, perfuração ou soldagem
do material, utilizando esquadro, serras
mecânicas ou manuais, maçaricos e outros
equipamentos para possibilitar a confecção da
peça planejada; Estudar a peça a ser executada,
analisando desenho, modelo, especificação ou
outros meios que permitam estabelecer o roteiro
de trabalho; Confeccionar ou montar e fixar
estruturas metálicas utilizando rebites, parafusos
ou soldas, protegendo posteriormente as peças
com tinta antioxidante, visando evitar na corrosão
das mesmas; Instalar as ferragens
complementares à esquadrias, portas, portões,
a saber dobradiças, fechaduras, ferrolhos,
trincos ou outros assemelhados, fazendo os
ajustes necessários e utilizando ferramentas
manuais, elétricas  ou mecânicas e soldas afim
de completar a montagem das peças; Executar
em oficina ou no campo a recuperação de peças
e elementos em material metálico, tais como
portas, portões, grades, alambrados em tela
galvanizada, telas em chapa expandida e
perfuradas, caixilhos basculantes e pivotantes e
assemelhados; Executar peças metálicas
complementares tais como visores, trancas para
portas de segurança em ferro ou outro metal;
Executar a limpeza e manutenção das máquinas
operatrizes, dos utensílios, equipamentos,
ferramentas e materiais utilizados em seu trabalho
a fim de conservá-los e mantê-los em perfeita
condição de utilização; Atender às normas de
higiene e segurança do trabalho.

TELEFONISTA
Operar mesa telefônica, movimentando chaves,
interruptores e outros dispositivos para estabelecer
comunicações internas, locais e interurbanas;
Observar, permanentemente, os sinais emitidos no
painel, para atender às chamadas telefônicas;
Registrar a duração e/ou custo das ligações,
fazendo anotações em formulários apropriados para
permitir a cobrança e/ou o controle das mesmas;
Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos e
solicitando seu conserto e manutenção; Atender
pedidos de informações telefônicas, anotando
recados e registrando chamadas; Executar outras
tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a
função.

WEBMASTER
Desenvolver, atualizar e administrar páginas de
sites, corrigindo erros e solucionando possíveis
problemas; Inserir conteúdo em sites, desenvolver
gráficos e gerar relatórios; Editar e manipular
fotografias e imagens em editores de imagens;
Manter a estrutura e conteúdo de sites
disponíveis, respeitando as regras de
acessibilidade; Gerenciar e atender as demandas
rotineiras.
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ANEXO V CRONOGRAMA (PREVISÃO)

PROFESSOR II (CIENCIAS)
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO ARTÍSTICA)
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO ESPECIAL)
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA)
PROFESSOR II (GEOGRAFIA)
PROFESSOR II (HISTÓRIA)
PROFESSOR II (INGLÊS)
PROFESSOR II (PORTUGUES)
PROFESSOR II (MATEMÁTICA)
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIENTE AUDITIVO)
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIENTE VISUAL)
ADMINISTRADOR
ANALISTA DE BANCO DE DADOS
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
ANALISTA DE PROJETOS
ANALISTA DE SEGURANÇA
ANALISTA DE SISTEMAS II
ANALISTA DE SUPORTE
ANALISTA PROCESSUAL
ARQUITETO
BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISTA
BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICITÁRIO
BACHAREL EM TURISMO
CONTADOR
ECONOMISTA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO ELÉTRICO
ENGENHEIRO SANITARISTA
ESTATÍSTICO
FISCAL DE TRIBUTOS II
GESTOR AMBIENTAL
ORIENTADOR JURÍDICO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PSICÓLOGO
WEB DESIGNER
PEDAGOGO (MAGISTÉRIO DE DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS)
PEDAGOGO (ORIENTAÇÃO  EDUCACIONAL)
PEDAGOGO (ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA)
PEDAGOGO (SUPERVISÃO DE ENSINO)
PROFESSOR - MÚSICA (CANTO, GUITARRA, PERCUSSÃO, PIANO, SOPRO, TECLADO,  VIOLÃO, VIOLINO)
PROFESSOR - ARTES CENICAS
PROFESSOR - DANÇA CLÁSSICA
PROFESSOR - LITERATURA DRAMÁTICA

PROCURADOR MUNICIPAL I
PROCURADOR MUNICIPAL AUTÁRQUICO
TECNÓLOGO ESPECIALIZADO EM RECURSOS HUMANOS
WEB MASTER

AGENTE DE SANEAMENTO
AGENTE TRIBUTÁRIO
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL II
DESENHISTA PROJETISTA
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS II
FISCAL DO PROCON
FOTÓGRAFO
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
INSTRUTOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I
MONITOR DE TURISMO
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
OPERADOR DE AUDIO
OPERADOR DE ILUMINAÇÃO
ORIENTADOR SOCIAL
PROGRAMADOR
SECRETÁRIO ESCOLAR

PROFESSOR I

AUXILIAR DE CRECHE
BOMBEIRO HIDRÁULICO
CARPINTEIRO
COZINHEIRO
ELETRICISTA
PEDREIRO
PINTOR
SERRALHEIRO

NÍVEL SUPERIOR 

NÍVEL MÉDIO

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2012

CALENDÁRIO DAS PROVAS

Atividade Responsabilidade Datas Previstas 
Período de Inscrições FT 11/02 a 07/03/2012 
Publicação da Relação dos Pedidos de Isenção da Taxa de 
Inscrição Deferidos e Indeferidos FT 26/02/2012 

Recebimento dos Recursos do Indeferimento do Pedido de 
Isenção de Taxa de Inscrição Prefeitura/FT até 22/02/2012 

Decisão Final do Recurso referente ao Indeferimento do 
Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição FT até 26/02/2012 

Confirmação das Inscrições FT Disponível 24 horas no site do concurso até o 
dia da realização da prova. 
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BIOQUÍMICO

MÉDICO

MÉDICO ( ALERGISTA )

MÉDICO ( ANESTESIOLOGISTA )

MÉDICO ( ANESTESIOLOGISTA II )

MÉDICO ( ANGIOLOGISTA )

MÉDICO ( CARDIOLOGISTA )

MÉDICO ( CARDIOLOGISTA II )

MÉDICO ( CARDIOLOGISTA ECOGRAFISTA )

MÉDICO ( CARDIOLOGISTA ERGOMETRISTA )

MÉDICO ( CIRURGIÃO GERAL )

MÉDICO ( CIRURGIÃO GERAL II )

MÉDICO ( CIRURGIÃO PEDIÁTRICO II )

MÉDICO ( CLÍNICO GERAL )

MÉDICO ( CLÍNICO GERAL II )

MÉDICO ( DE FAMÍLIA  )

MÉDICO ( DERMATOLOGISTA )

MÉDICO ( DO TRABALHO )

MÉDICO ( ENDOCRINOLOGISTA )

MÉDICO ( ENDOSCOPISTA )

MÉDICO ( GINECOLOGIA OBSTETRA )

MÉDICO ( GINECOLOGIA OBSTETRA II )

MÉDICO ( INTENSIV ISTA II )

MÉDICO ( NEFROLOGISTA )

MÉDICO ( NEONATOLOGISTAII )

MÉDICO ( NEUROCIRURGIÃO )

MÉDICO ( NEUROCIRURGIÃO II )

MÉDICO ( NEUROPEDIATRIA )

MÉDICO ( OFTALMOLOGISTA )

MÉDICO ( ORTOPEDISTA )

MÉDICO ( ORTOPEDISTA II )

MÉDICO ( OTORRINOLARINGOLOGISTA )

MÉDICO ( PEDIATRA )

MÉDICO ( PEDIATRA II )

MÉDICO ( PNEUMOLOGISTA )

MÉDICO ( PSIQUIATRA )

MÉDICO ( PSIQUIATRA II )

MÉDICO ( REUMATOLOGISTA )

MÉDICO ( SOCORRISTA II )

MÉDICO ( ULTRA-SONOGRAFIA  )

MÉDICO ( UROLOGISTA )

MUSICOTERAPEUTA

NUTRICIONISTA

NUTRICIONISTA II

ODONTÓLOGO

ODONTÓLOGO ( BUCO-MAXILO )

ODONTÓLOGO ( ODONTOPEDIATRA )

ODONTÓLOGO ( ENDODONTISTA )

TERAPEUTA OCUPACIONAL

NÍVEL SUPERIOR

GUARDA MUNICIPAL

GUARDA SANITÁRIO

AGENTE SOCIAL

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

AUXILIAR DE LABORATÓRIO II

CUIDADOR SOCIAL

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL

FISCAL DE TRANSPORTE

FISCAL SANITÁRIO

MAQUEIRO

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

MOTORISTA

TELEFONISTA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

VIGILANTE

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

NÍVEL ALFABETIZADO

07 E 08 DE ABRIL DE 2012
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ASSISTENTE SOCIAL 

ASSISTENTE SOCIAL II

ENFERMEIRO

ENFERMEIRO II

ENFERMEIRO DO TRABALHO

FARMACEUTICO

FARMACÉUTICO II

FISIOTERAPEUTA 

FISIOTERAPEUTA II

FONOAUDIÓLOGO

INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS EM SAÚDE

AGENTE ADMINISTRATIVO

AGENTE DE DEFESA CIVIL

AGENTE DE PORTARIA

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

TÉCNICO DE LABORATÓRIO II

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

TÉCNICO DE RADIOLOGIA II

TÉCNICO DE RADIOLOGIA ESPECIALIZADA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ENFERMAGEM II

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

TÉCNICO EM PUBLICIDADE

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO EM SUPORTE

TÉCNICO EM ORÇAMENTO CIVIL

TÉCNICO EM TURISMO

TÉCNICO QUÍMICO

TOPÓGRAFO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NÍVEL MÉDIO

14 E 15 DE ABRIL DE 2012

NÍVEL SUPERIOR

Atividade Responsabilidade Datas Previstas 

Publicação do 
Gabarito FT Sempre no 3º dia útil após a conclusão de todas as provas 

objetivas realizadas. 
Recebimento dos 
Recursos Prefeitura/FT Sempre no dia da publicação do Gabarito e no dia útil 

imediatamente posterior a essa publicação 
Análise dos Recursos FT até 10 dias úteis após o recebimento dos recursos 
 

Observações:

1. Possíveis retificações deste Edital

poderão ser encontradas no site da
organizadora do concurso de Rio das Ostras;
2. As datas propostas poderão ser modifi-

cadas em razão da quantidade de inscritos
no VI concurso;
3. Acesse: www.concursos.trompowsky.org.br


