
PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOINVILLE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL  004/2014

ANEXO  I I -A – ATIVIDADES ,  ESCOLARIDADE  E  REQUISITOS

A. CARGOS  DE  ADMINISTRAÇÃO  GERAL  – N ÍVEL SUPERIOR

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Descrição:  É  responsável  pelos  estudos  preliminares  e  análise  de  requisitos  de 
sistemas  em  conjunto  com  os  funcionários  operacionais,  através  de  trabalhos  de 
mapeamento  e  modelagem de processos,  bem como gerar  documentação técnica 
utilizando linguagem e ferramenta específicas para a descrição destes estudos, bem 
como desenvolvimento de sistemas, relatórios e consultas operacionais e gerenciais. 
Gerenciamento  de  projetos  de  TIC  –  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação. 
Treinamento e suporte aos usuários nos softwares existentes e aqueles que forem 
incorporados no decorrer do tempo. Auxílio e execução de manipulação dos dados 
armazenados  em  Sistemas  Gerenciadores  de  Banco  de  Dados,  possibilitando 
manutenção,  quando  necessária,  e  geração  de  informações  para  os  usuários  das 
áreas  afins  e  para  a  Gestão  Municipal.  Análise  e  parecer  na  aquisição  de 
equipamentos  e  sistemas,  visando  a  adequação,  integração  e  dinamização  das 
atividades e  serviços,  de acordo com as necessidades da Prefeitura  Municipal  de 
Joinville. 
Pré-Requisito: Ensino Superior na área de informática e/ou tecnologia da informação.

CARGO: ARQUIVOLOGISTA
Descrição:  É responsável  pela  organização técnica  e sistemática  de documentos, 
desde a sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 
intermediária,  visando  a  guarda  e  conservação  do  acervo  permanente  para 
disponibilizar ao público.
Pré-requisito: Ensino superior em Arquivologia.

CARGO: GEÓLOGO
Descrição:  É  responsável  pelo  planejamento,  organização,  orientação,  execução, 
controle e dimensionamento de reservas e recursos minerais e hídricos, fornecendo 
subsídios e pareceres em projetos e atuando na aplicação da legislação ambiental e 
mineral,  para um correto aproveitamento dos recursos minerais  não-renováveis  da 
região.
Pré-Requisito: Ensino Superior em Geologia e Registro no Conselho.

CARGO: PROFESSOR ATIVIDADES MUSICAIS
(Acordeon,  Bateria,  Canto  Erudito,  Canto Popular,  Flauta Doce,  Flauta Transversa, 
Linguagem  Musical  Adulto/Infantil,  Percussão,  Regente  de  Coral,  Trombone, 
Violoncelo)
Descrição: É responsável pela preparação e aplicação de aulas práticas e/ou teóricas 
de  instrumentos  musicais  como:  Acordeon,  Bateria,  Canto  Erudito,  Canto  Popular, 
Flauta  Doce,  Flauta  Transversa,  Linguagem  Musical  Adulto/Infantil,  Percussão, 
Regente  de  Coral,  Trombone  e  Violoncelo,  objetivando  a  alfabetização  e  o 
aperfeiçoamento musical dos alunos dentro de um campo específico de conhecimento.
Pré-Requisito: Ensino Superior em Música (Bacharelado e/ou Licenciatura).

CARGO: PROFESSOR CURSOS ARTÍSTICOS
(Arte Infantil, Ballet Clássico, Cerâmica, Jazz, Pintura Porcelana, Sapateado, Teatro e 
Tecelagem Tapeçaria).
Profissional  para  atuar  na  Escola  de  Artes:  É  responsável  pela  preparação  e 
aplicação de aulas práticas e/ou teóricas em arte infantil, cerâmica, pintura porcelana, 
teatro, tecelagem e tapeçaria.
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Profissional  para  atuar  na  Escola  de  Ballet:  É  responsável  pela  preparação  e 
aplicação de aulas práticas e/ou teóricas, bem como pela criação e/ou montagem de 
coreografias ilustrativas ou didáticas necessárias ao desenvolvimento humano, teórico 
e artístico em ballet clássico, jazz e sapateado.
Pré-Requisitos - Escola de Artes: Ensino Superior (Licenciatura  e/ou Bacharelado) 
em Artes Visuais ou Artes Cênicas (no caso de professor de Teatro).
Pré-Requisitos  -  Escola  Municipal  de  Ballet:  Licenciatura  e/ou  Bacharelado  em 
dança ou formação superior em Artes, Educação Física, Pedagogia, Fisioterapia, com 
DRT de coreógrafo ou de maitre.

B. CARGOS  DO  MAGISTÉRIO  – N ÍVEL SUPERIOR

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 40 HORAS 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas  para  turmas  de 
Educação  Infantil  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos pertinentes as suas diversas áreas, acompanhando o desempenho, de 
modo a possibilitar a construção de situações de aprendizagens significativas. 
Pré-Requisito:  Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior com Habilitação 
específica na área de Atuação.

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 20 HORAS 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas  para  turmas  de 
Educação  Infantil  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos pertinentes as suas diversas áreas, acompanhando o desempenho, de 
modo a possibilitar a construção de situações de aprendizagens significativas. 
Pré-Requisito:  Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior com Habilitação 
específica na área de Atuação.

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES 
INICIAIS
Descrição: É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas do 1º ao 
5º ano do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, propiciando a construção 
de  conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito:  Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior com Habilitação 
específica na área de Atuação.

CARGO: PROFESSOR  6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ALEMÃO 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Letras/Alemão em 
Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito:  Ensino  Superior  e  Licenciatura  Plena  específica  em  Ciências 
Biológicas em Faculdade/Universidade com Registro no MEC.
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CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 
AGRÍCOLAS 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Ciências Agrícolas 
em Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 
DA RELIGIÃO
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito:  Ensino  Superior  e  Licenciatura  Plena  específica  em  Ciências  da 
Religião em Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO:  PROFESSOR  DO  6º  AO  9º  ANO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  – 
GEOGRAFIA
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito:  Ensino  Superior  e  Licenciatura  Plena  específica  em Geografia  em 
Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – HISTÓRIA
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito:  Ensino  Superior  e  Licenciatura  Plena  específica  em  História  em 
Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
Pré-Requisito: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Letras/Português 
em Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO:  PROFESSOR  DO  6º  AO  9º  ANO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  – 
MATEMÁTICA 
Descrição:  É responsável  pela  preparação  e  aplicação  de  aulas,  para  turmas do 
ensino  fundamental,  da  rede  municipal  de  ensino,  propiciando  a  construção  de 
conhecimentos  referentes  as  diversas  áreas  que  envolvem  a  aprendizagem, 
acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do 
conhecimento.
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Pré-Requisito:  Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em matemática em 
Faculdade/Universidade com Registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – 
EDUCAÇÃO FÍSICA 20 HORAS 
Descrição: É responsável pela gestão de sala de aula nas turmas de educação infantil 
e ensino fundamental, trabalhando os conteúdos de sua área de atuação de forma 
dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, preparando-
o para atuação responsável na sociedade.
Pré-requisito: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Educação Física 
em Faculdade/Universidade com registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES
Descrição:  É  responsável  pelo  planejamento  e  realização  de  atividades  para  as 
turmas  do  1º  ao  9º  ano  do  Ensino  Fundamental,  propiciando  a  construção  do 
conhecimento referente as diversas linguagens que envolvem o ensino da Arte.
Pré-requisito:  Ensino  Superior  e  Licenciatura  Plena  específica  em  Arte  em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC.

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – INGLÊS
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de 
sua área de atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento 
intelectual do aluno, preparando-o para atuação responsável na sociedade.
Pré-requisito:  Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Letras/Inglês em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC.

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento, coordenação e acompanhamento de 
atividades  relativas  à  ação  didático-pedagógica,  centralizada  ou  em  unidades 
escolares,  buscando  promover  o  aperfeiçoamento  do  quadro  discente  e  práticas 
utilizadas  e  atuando  no  planejamento  escolar,  formação  de  turmas,  conselhos  de 
classe, programas específicos e outras atividades de suporte ao funcionamento pleno 
das unidades.
Pré-Requisito:  Ensino Superior  e Licenciatura Plena específica em Pedagogia em 
Faculdade/Universidade com Registro no MEC, Habilitação em Supervisão Escolar 
e/ou Pós-Graduação em Supervisão Escolar e no mínimo, três anos de experiência 
docente.

C. CARGOS  DE  ADMINISTRAÇÃO  GERAL – N ÍVEL MÉDIO

CARGO: AGENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Descrição: É responsável pelo atendimento em consultório odontológico, executando 
tarefas  de  organização,  fornecendo  orientações  e  auxiliando  nos  programas 
educativos, contribuindo para a qualidade no atendimento à saúde.
Pré-Requisito:  Ensino  Médio,  certificado  do  curso  de  auxiliar  em  saúde  bucal  e 
Registro no Conselho.

CARGO: ASSISTENTE CULTURAL - MONITOR DE MUSEUS
Descrição:  É  responsável  pela  recepção,  registro  e  condução  de  visitantes  de 
museus, apresentando o acervo, orientando e prestando informações, bem como pelo 
controle  físico  das  instalações  e  no  suporte  técnico  aos  projetos  desenvolvidos, 
visando a divulgação e compreensão das exposições realizadas.
Pré-requisito: Ensino Médio 
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CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR (FORMAÇÃO MAGISTÉRIO)
Descrição:  É  responsável  pelo  suporte  ao  educador  na  execução  de  atividades 
pedagógicas junto a crianças e adolescentes;  pela coordenação das atividades de 
lazer na ausência deste; acompanhamento e orientação nas necessidades básicas de 
alimentação,  higiene  e  segurança  dos  participantes,  de  modo  a  colaborar  no 
cumprimento dos objetivos dos diversos programas desenvolvidos.
Pré-requisito: Ensino Médio - Magistério.

CARGO: AUXILIAR ESCOLAR (FORMAÇÃO MAGISTÉRIO)
Descrição: É responsável pelo registro, controle e atualização do acervo bibliográfico 
da  escola,  bem  como  pela  leitura  de  histórias  infantis  para  alunos  do  primário, 
orientação em pesquisas, exposição de obras literárias, controle do empréstimo de 
livros, bem como atender o público em geral, visando trazer a biblioteca em perfeito 
estado de organização, propiciando assim meios para que a comunidade escolar crie 
hábitos e gosto pela leitura.
Pré-requisito: Ensino Médio - Magistério

CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Descrição:  É  responsável  por  consertos  e  instalações  de  aparelhos  eletrônicos, 
desenvolvimento  de  dispositivos  de  circuitos  eletrônicos,  manutenções  corretivas, 
preventivas e preditivas, sugestões de mudanças no processo de produção, criação e 
implementação de dispositivos de automação, treinamento, orientação e avaliação do 
desempenho  de  operadores,  estabelecimento  de  comunicação  oral  e  escrita  para 
agilizar  o  trabalho,  redação  de  documentação  técnica  e  organização  do  local  de 
trabalho, execução de tarefas de planejamento, planejamento e acompanhamento das 
instalações dos semáforos,  controle,  custódia,  inspeção  e  teste  dos  equipamentos 
eletrônicos,  dos  semáforos  e  todas  as  ações  necessárias  que  envolvam  o 
conhecimento  técnico  na  área.  Podem  ser  supervisionados  por  engenheiros 
eletrônicos.
Pré-requisito: Ensino Técnico em Eletrônica.

D. CARGOS  DE  N ÍVEL FUNDAMENTAL  -  PRIMEIRO  GRAU  COMPLETO

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição:  É responsável  pela  colocação  de  tubos,  limpeza  de  valas,  ligação  de  esgoto,  
carregamento  e  descarregamento de materiais,  restauração de  calçadas  e  outros  serviços  de  
limpeza e conservação de áreas públicas, bem como, serviços de jardinagem e horta escolar,  
limpeza, conservação, pequenos reparos, manutenção e recuperação de ferramentas utilizadas na 
unidade e outras atividades de suporte, a fim de contribuir com a execução de obras e serviços 
no município.
Pré-requisito: Ensino Fundamental

CARGO: COVEIRO
Descrição: É responsável pelos sepultamentos, aberturas de covas, limpeza entre os 
túmulos,  exumações,  prestação  de  informações  sobre  os  terrenos  do  cemitério  e 
localização dos túmulos, viabilizando assim o sepultamento do falecido e orientação às 
visitas dos familiares.
Pré-requisito: Ensino Fundamental

CARGO: ELETRICISTA
Descrição:  É responsável  pelas  instalações  e  manutenções  elétricas  de  média  e 
baixa  tensão,  telefônica,  de  rede  de  ethernet,  de  sonorização,  de  alarme  em 
edificações,  praças,  logradouros,  eventos  comemorativos  e  demais  unidades 
pertencentes a Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, utilizando-se 
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de  equipamentos  e  ferramentas  apropriadas  e  demais  atividades  relacionadas  ao 
cago. Outros serviços inerentes e relacionados ao cargo.
Pré-requisito: Ensino Fundamental e curso profissionalizante na área de atuação.

CARGO: JARDINEIRO
Descrição:  É responsável pelo cultivo de flores e plantas ornamentais, serviços de 
jardinagem preparando a terra em canteiros, plantando sementes e mudas e tratando 
as espécies de acordo com as suas características de poda.
Pré-requisito: Ensino Fundamental

CARGO: OPERADOR DE FORNO PORCELANA
Descrição:  É responsável pela queima de peças em argila e porcelana, utilizando 
técnicas específicas, acompanhando o processo, esmerilhando peças com excesso de 
tinta  e  transportando  as  mesmas,  bem como pela  manutenção  e  conservação  de 
fornos, a fim de proporcionar o melhor acabamento final aos trabalhos realizados pelos 
alunos da Casa da Cultura.
Pré-requisito: Ensino Fundamental

CARGO: TRATADOR DE ANIMAIS
Descrição:  É  responsável  pela  alimentação  de  animais  expostos  em  parques 
municipais,  auxílio  nos cuidados de saúde,  higiene,  limpeza e segurança do local, 
além de orientação ao visitante, visando manter o parque de acordo com as normas 
de qualidade estabelecidas.
Pré-requisito: Ensino Fundamental
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