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No edital Processo Seletivo 001/2018 CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO DO EXAME DE MELHOR 
QUALIFICAÇÃO E MAIOR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CAPÍTULO II – DOS CARGOS, PRÉ-REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA SEMANAL, 
REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO. 
2.1. O cargo, os requisitos exigidos, a jornada de trabalho semanal, a remuneração e o valor da taxa de 
inscrição, são os estabelecidos no quadro abaixo: 

 

Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

107 Fonoaudiólogo 

Graduação superior em 
Fonoaudiologia, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro profissional no 
Conselho Regional de 
Fonoaudiologia - CRONOFO. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

205 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Educação Física 

Diploma devidamente registrado de 
curso superior de licenciatura plena 
em Educação Física, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC)  

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

 

2.2. Atribuições do cargo. 
 

Código Cargo Atribuições 

107 Fonoaudiólogo 

Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, unidades de saúde, hospitais, 
e unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares. 
Preencher e assinar laudos de exames e verificação; Fazer diagnósticos em diversas 
patologias fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas 
psicomotores, atraso de linguagem, disartria e afasia) e recomendar a terapêutica 
indicada para cada caso; Prescrever exames laboratoriais. Atender a população de 
um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, 
em casos especiais, a setores especializados. Atender emergências e prestar 
socorros; Elaborar relatórios; Elaborar e emitir laudos médicos; Anotar em ficha 
apropriada os resultados obtidos; Ministrar cursos de primeiros socorros; 
Supervisionar em atividades de planejamento ou execução, referente à sua área de 
atuação; Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras 
tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou 
designações superiores. 

 

NÍVEL MÉDIO - 300-Eletricista.  

300-Eletricista. Conhecimentos Específicos - Conhecimento de projetos de instalações, aparelhos e equipamentos 

elétricos. Leitura de plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos de projetos de construção, montagem 
e instalações elétricas. Lei Orgânica do Município de Pojuca. Noções de Direito Administrativo e Direito Constitucional: 
princípios da Administração Pública; poderes administrativos e deveres do administrador público; órgãos e agentes 
públicos; organização da Administração Pública; licitações e contratos administrativos. Constituição Federal de 1988: Dos 
Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos 
direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Lei Orgânica do Município de Pojuca. 
 

LEIA-SE: 
 

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, PRÉ-REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA SEMANAL, 
REMUNERAÇÃO, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO. 
2.1. O cargo, os requisitos exigidos, a jornada de trabalho semanal, a remuneração e o valor da taxa de 
inscrição, são os estabelecidos no quadro abaixo: 
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Código Cargo Pré-Requisito 
Carga 

Horária 
Semanal 

Remune- 
ração 

Base R$  

 Vagas Taxa de 
inscrição 

R$ Total PcDef 

107 Fonoaudiólogo 

Graduação superior em 
Fonoaudiologia, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Registro profissional no 
Conselho Regional de 
Fonoaudiologia - CREFONO. 

40h 2.301,50 1 - 57,00 

205 

Professor (a) do 
ensino 
Fundamental 
Anos Finais – 
Educação Física 

Diploma devidamente registrado de 
curso superior de licenciatura plena 
em Educação Física, expedido por 
uma instituição de ensino 
reconhecido pelo Ministério de 
Educação (MEC). Registro 
profissional no Conselho Regional 
de Educação Física – CREF 

40h (*) 2.792,14 2 - 57,00 

 
2.2. Atribuições do cargo. 
 
 

Código Cargo Atribuições 

107 Fonoaudiólogo 

Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, unidades de saúde, hospitais, 
e unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares. 
Preencher e assinar laudos de exames e verificação; Fazer diagnósticos em diversas 
patologias fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas 
psicomotores, atraso de linguagem, disartria e afasia) e recomendar a terapêutica 
indicada para cada caso. Atender a população de um modo geral, diagnosticando 
enfermidades ou encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados. 
Atender emergências e prestar socorros no âmbito da fonoaudiologia. Elaborar 
relatórios; Elaborar e emitir laudos; Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; 
Ministrar cursos de primeiros socorros; Supervisionar em atividades de planejamento 
ou execução, referente à sua área de atuação; Preparar relatórios das atividades 
relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, 
particularidades do Município ou designações superiores. 

 
NÍVEL MÉDIO - 300-Eletricista 

300-Eletricista. Conhecimentos Específicos - Conhecimento de projetos de instalações, aparelhos e equipamentos 

elétricos. Leitura de plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos de projetos de construção, montagem 
e instalações elétricas. Lei Orgânica do Município de Pojuca. 

 

 
 

Pojuca/BA, 07 de maio de 2018. 
 
 

Carlos Eduardo Bastos Leite 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


