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ADITIVO Nº 003/2015 AO EDITAL Nº. 01/2015 DE 14 DE JULHO DE 2015.  

O Prefeito Municipal de Miraíma (CE), ROBERTO IVENS UCHOA SALES, no uso de suas 
atribuições legais e atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, 
e em consonância com o Edital supracitado RETIFICA (altera) e dá nova redação ao termo 
Exigências/Habilitação no Quadro A do subitem 1.1 e ao ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES AOS 
CARGOS, acrescido aos cargos de Ensino Fundamental Completo: MOTORISTA CATEGORIA 
B, MOTORISTA CATEGORIA D e OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, Ensino Médio 
Completo: AUXILIAR EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS e Superior Completo: EDUCADOR 
FÍSICO conforme descrição abaixo: 
 

1.0 - Item 1.0 – DOS CARGOS PÚBLICOS subitem 1.1 Quadro A 
 

ONDE SE LÊ: 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGOS EXIGÊNCIA/HABILITAÇÃO 

MOTORISTA CATEGORIA B 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO NA CATEGORIA B OU SUPERIOR 

MOTORISTA CATEGORIA D 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D OU SUPERIOR 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D OU SUPERIOR 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CARGOS EXIGÊNCIA/HABILITAÇÃO 

AUXILIAR EM SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS EXIGÊNCIA/HABILITAÇÃO 

EDUCADOR FÍSICO 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - NÍVEL 

BACHARELADO E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
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LEIA-SE:  
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS EXIGÊNCIA/HABILITAÇÃO 

MOTORISTA CATEGORIA B 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA B OU SUPERIOR 

MOTORISTA CATEGORIA D 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D OU SUPERIOR 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO E CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA D OU SUPERIOR 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CARGOS EXIGÊNCIA/HABILITAÇÃO 

AUXILIAR EM SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE FORMAÇÃO DE 
AUXILIAR EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR DE 

SAÚDE BUCAL) 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS EXIGÊNCIA/HABILITAÇÃO 

EDUCADOR FÍSICO 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

(BACHARELADO E/OU LICENCIATURA) E REGISTRO NO 
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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2.0 - ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
ONDE SE LÊ: 

 
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B  
O Cargo de Motorista Categoria B deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino fundamental completo e 
carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior e que, após cumprir todos os procedimentos legais de 
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Dirigir veículos 
automotores passageiros, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em trajeto determinado, de 
acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; examinar as condições de funcionamento do veículo, 
efetuando o abastecimento regularmente; proceder a manutenção primária e preventiva adotando as providencias 
cabíveis para a manutenção do veículo.  
 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D  
O Cargo de Motorista Categoria D deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino fundamental completo e 
carteira nacional de habilitação na categoria D ou superior e que, após cumprir todos os procedimentos legais de 
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Dirigir veículos 
automotores de carga, passageiros e coletivos, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em 
trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; examinar as condições de 
funcionamento do veículo, efetuando o abastecimento regularmente; proceder a manutenção primária e preventiva 
adotando as providencias cabíveis para a manutenção do veículo. 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  
O Cargo de Operador de Máquinas Pesadas deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino fundamental 
completo e carteira nacional de habilitação na categoria D ou superior e que, após cumprir todos os 
procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o 
cargo: Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com 
abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas rodoviárias em escavação transporte de terras. 
Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc...; 
comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina 
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades 
do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 
materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as medidas de segurança recomendadas 
para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e 
seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, 
quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegura o bom 
funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 
implementos e, depois de executados, efetuar os testes necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados 
e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 
controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade. 

CARGO: AUXILIAR EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS  
O Cargo de Auxiliar em Serviços Odontológicos deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Médio 
Completo e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função 
principal além de outras compatíveis com o cargo: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme 
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 
clínicas; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; registrar 
dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar 
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
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trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de 
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao 
controle de infecção. 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
O Cargo de Educador Físico deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino superior Completo em Educação 
Física- Nível Bacharelado e registro no Conselho Regional de Educação Física e que, após cumprir todos os 
procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o 
cargo: Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de laser; atuar no ensino esportivo e 
atividade de lazer para criança, adolescentes e adultos; divulgar atividades esportivas e de lazer; reger atividades 
esportivas e de lazer; atuar na área de ensino e prática esportiva; elaborar programas e plano de trabalho, controle 
e avaliação de rendimento; organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do 
Município; manter disciplina; organizar e participar de reuniões; colaborar na conservação da ordem do ambiente 
de trabalho; desempenhar tarefas afins. 

 
LEIA-SE 
 
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B  
O Cargo de Motorista Categoria B deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Fundamental Incompleto e 
Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B ou superior e que, após cumprir todos os procedimentos legais de 
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Dirigir veículos 
automotores passageiros, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em trajeto determinado, de 
acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; examinar as condições de funcionamento do veículo, 
efetuando o abastecimento regularmente; proceder a manutenção primária e preventiva adotando as providencias 
cabíveis para a manutenção do veículo.  
 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D  
O Cargo de Motorista Categoria D deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Fundamental Incompleto e 
Carteira Nacional de Habilitação na Categoria D ou Superior e que, após cumprir todos os procedimentos legais de 
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Dirigir veículos 
automotores de carga, passageiros e coletivos, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em 
trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; examinar as condições de 
funcionamento do veículo, efetuando o abastecimento regularmente; proceder a manutenção primária e preventiva 
adotando as providencias cabíveis para a manutenção do veículo. 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  
O Cargo de Operador de Máquinas Pesadas deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Fundamental 
Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação na Categoria D ou superior e que, após cumprir todos os 
procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o 
cargo: Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com 
abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas rodoviárias em escavação transporte de terras. 
Aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc...; 
comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina 
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades 
do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 
materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as medidas de segurança recomendadas 
para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e 
seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, 
quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegura o bom 
funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 
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implementos e, depois de executados, efetuar os testes necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados 
e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 
controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade. 

CARGO: AUXILIAR EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS  
O Cargo de Auxiliar em Serviços Odontológicos deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Médio 
Completo e Curso de Formação de Auxiliar em Serviços Odontológicos (Auxiliar de Saúde Bucal) e que, após 
cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras 
compatíveis com o cargo: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o 
paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular materiais 
de uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do 
paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
O Cargo de Educador Físico deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Superior Completo em Educação 
Física (Bacharelado e/ou Licenciatura) e registro no Conselho Regional de Educação Física e que, após cumprir 
todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras 
compatíveis com o cargo: Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, 
as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; Identificar, em conjunto com a 
comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades de 
Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios 
previamente estabelecidos; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Desenvolver coletivamente, com vistas à 
intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, 
entre outras; Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; Elaborar estratégias de comunicação para 
divulgação e sensibilização das atividades por meio de cartazes, jornais, informativos, e outros veículos de 
informação; Avaliar, em conjunto com os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implantação das ações e a 
medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos; Elaborar e 
divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção, quando estas existirem; Elaborar projetos 
terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a 
responsabilidade compartilhada. 

 
 
 

Paço do Prefeito Municipal de Miraíma Estado do Ceará, em 21 de Julho de 2015. 
 
 
 
 
 

ROBERTO IVENS UCHOA SALES  
Prefeito Municipal 


