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ÁREA DE ATUAÇÃO, QUANTITATIVO, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS 
BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Cargos Vagas 

Motorista 
Categoria 

“B” 
02 

Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros; auxiliar na acomodação 
de cargas e pessoas no veículo, prestar ajuda no carregamento e descarregamento 
de materiais de expediente entregando
manter o veículo abastecido, providenciando seu reabastecimento quando 
necessário; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, 
buzinas, indicadores de direção de dínamos, providenciar os reparos necessários, 
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, executar pequenos 
reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato irregularidade no 
funcionamento do veículo, recolher o veículo ao local determinando quando 
concluída a jornada de trabalho, zelar pela l
executar outras tarefas afins.

Motorista 
Categoria 

“D” 
18 

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 
manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar
se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas 
que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e 
óleo; verificar o funcionamento do sistema
buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração 
dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistênci
caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; 
proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu 
destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e d
do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 
manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar 
outras tarefas afins. 

Auxiliar de 
Limpeza 

30 

Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios 
onde funciona unidades da Prefeitura, escolas, creches ou qualquer órgão onde 
esteja lotado o servidor; executar eventuais mandados; 
simples que exijam esforço físico; ter certos conhecimentos e habilidades 
elementares; organizar e controlar o recebimento, estocagem, conservação e 
utilização dos materiais de limpeza; executar outras atividades compatíveis com 
o exercício do cargo. 

Servente 20 

Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios 
onde funciona unidades da Prefeitura, escolas, creches ou qualquer órgão onde 
esteja lotado o servidor; executar eventuais mandados; executar tarefas manuais 
simples que exijam esforço físico; ter certos conhecimentos e habilidades 
elementares; organizar e controlar o recebimento, estocagem, conservação e 
utilização dos materiais de limpeza; execut
o exercício do cargo. 

Cargo Vagas Atribuições 

Agente 
Comunitário 
de Saúde – 
ACS 

15 

Executar atividades de 
prevenção de doenças 
mediante ações domiciliares 
ou comunitárias,individuais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

“GOVERNO MUNICIPAL” 
 

GESTÃO 2021-2024 

UM NOVO TEMPO

 
 

Novo Gama –GO CEP: 72860-000 C.G.C 01.629.726/0001
1008/1238/1641 – Fax 211 www.novogama.go.gov.br
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EDITAL Nº 02/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021 
 

ANEXO I  

Atribuições Requisitos Básicos

Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros; auxiliar na acomodação 
de cargas e pessoas no veículo, prestar ajuda no carregamento e descarregamento 
de materiais de expediente entregando-os ao local de destino; quando necessário, 
manter o veículo abastecido, providenciando seu reabastecimento quando 
necessário; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, 
buzinas, indicadores de direção de dínamos, providenciar os reparos necessários, 

r o grau de densidade e nível de água da bateria, executar pequenos 
reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato irregularidade no 
funcionamento do veículo, recolher o veículo ao local determinando quando 
concluída a jornada de trabalho, zelar pela limpeza e conservação do veículo, 
executar outras tarefas afins. 

Ensino Fundamenta
com Habilitação 

tipo “B”
Remunerada (A.

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 
manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 

ela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-
se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas 
que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e 
óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração 
dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo 
caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; 
proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu 
destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga 
do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 
manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar 

Ensino Médio
habilitação tipo “D” 

e Atividade 
Remunerada

Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios 
onde funciona unidades da Prefeitura, escolas, creches ou qualquer órgão onde 
esteja lotado o servidor; executar eventuais mandados; executar tarefas manuais 
simples que exijam esforço físico; ter certos conhecimentos e habilidades 
elementares; organizar e controlar o recebimento, estocagem, conservação e 
utilização dos materiais de limpeza; executar outras atividades compatíveis com 

Ensino Fundamenta
Incompleto

Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios 
onde funciona unidades da Prefeitura, escolas, creches ou qualquer órgão onde 

servidor; executar eventuais mandados; executar tarefas manuais 
simples que exijam esforço físico; ter certos conhecimentos e habilidades 
elementares; organizar e controlar o recebimento, estocagem, conservação e 
utilização dos materiais de limpeza; executar outras atividades compatíveis com 

Ensino Fundamenta 
Incompleto

Vagas por Localidade Requisitos Básicos

Executar atividades de 
prevenção de doenças 
mediante ações domiciliares 
ou comunitárias,individuais 

ESF01/02 (Vale do Pedregal) -01 vaga 

ESF 03 (Pedregal 15) -02 vagas 

1-Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de curso 
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Requisitos Básicos C.H.S. 
Salário 
inicial 

mensal (R$) 

Ensino Fundamental 
com Habilitação 

tipo “B” e Atividade 
Remunerada (A.R)  

 

40 R$ 1.100,00 

Ensino Médio com 
habilitação tipo “D” 

e Atividade 
Remunerada (A. R) 

40 R$1.192,36 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40 R$1.100,00 

Ensino Fundamenta 
Incompleto 

40 R$ 1.100,00 

Requisitos Básicos C.H.S 

Salário 
inicial 

mensal (R$) 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de curso 

 
40 

 

R$ 1.550,00 
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ou coletivas, conforme as 
normas de saúde aplicáveis, 
utilizando-se de instrumentos
para diagnóstico 
demográfico e sócio-cultural 
da comunidade; realizar 
visitas domiciliares 
periódicas, realizar registros 
para controle e planejamento 
de ações de saúde pública; 
executar outras atividades 
compatíveis com o exercício 
do cargo, em conformidade 
com as diretrizes do SUS e 
da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

 

Cargo Vagas Atribuições 

Agente de 
Combate a 
Endemias – 

ACE 

08 

Executar atividades de 
vigilância, prevenção e 
controle de doenças, 
desenvolvendo ações 
domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou 
coletivas, com a utilização de 
instrumentos usados 
nas ações de saúde; executar 
outras atividades compatíveis 
com o exercício do cargo, 
definidas 
pelo SUS e pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Pedagogo 05 

Participar da organização das turmas e 
elaboração do calendário escolar, do planejamento de ensino e da elaboração do 
horário escolar, organizar e coordenar os conselhos de classe, desenvolver e 
coordenar projetos de educação básica
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ou coletivas, conforme as 
normas de saúde aplicáveis, 

se de instrumentos 
para diagnóstico 

cultural 
da comunidade; realizar 

sitas domiciliares 
periódicas, realizar registros 
para controle e planejamento 
de ações de saúde pública; 

outras atividades 
compatíveis com o exercício 
do cargo, em conformidade 

SUS e 
da Secretaria Municipal de 

ESF (Vila União –Pedregal) -01 vaga 

ESF 06 (Novo Gama) -01 vaga 

ESF 07 (Vila Zequinha) – 01 vaga 

ESF08 (Boa Vista) – 01 vaga 

ESF 12 (Logo Azul) – 01 vaga 

ESF Dona Milu (Chácaras Minas Gerais) – 01 
vaga 

ESF Alvorada (Bairro Alvorada) – 02 vagas   

UBS Casinha (Bairro Lunabel) II – 02 vagas 

UBS América do Sul (Bairro America do Sul)- 
01 vaga 

ESF Monte Serrat (Bairro Mont Serrat) 01vaga 

 

de ENSINO MÉDIO, 

fornecido por 

instituição 

educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação e residir 

na região 

administrativa em 

que atuará.

2-Curso na área de 

agente comunitário 

de saúde

controle de 

endemias, a partir 

de 40h. 

Vagas por Localidade Requisitos Básicos

Executar atividades de 
vigilância, prevenção e 
controle de doenças, 

domiciliares ou 
individuais ou 

coletivas, com a utilização de 

nas ações de saúde; executar 
outras atividades compatíveis 
com o exercício do cargo, 

pelo SUS e pela Secretaria 

Chácara Araguaia – 01 vaga 

Vale das Andorinhas – 01 vaga 

Vale das Andorinhas I– 01 vaga 

Residencial Negreiros – 01 vaga 

Chácara Alagado – 01 vaga 

Mansões Brasília – 01 vaga 

Mansões Santa Maria – 01 vaga 

Chácaras Paulistas – 01 vaga 

 

1-Certificado, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
de ENSINO 
MÉDIO, fornecido 
por instituição 
educacional, 
reconhecido pelo 
Ministério da 
Educação e residir 
na região 
administrativa em 
que atuará.

2-curso Noções 
Básicas de Agente 
de Endemias

Participar da organização das turmas e distribuição das aulas, participar da 
elaboração do calendário escolar, do planejamento de ensino e da elaboração do 
horário escolar, organizar e coordenar os conselhos de classe, desenvolver e 
coordenar projetos de educação básica 

 

Deverá ter 
concluído, a
da contratação, 
curso superior na 
área de Pedagogia 
com registro 
atualizado no 
conselho 
profissional, e ter 
preferencialmente 
experiência 
profissional em 
projetos ou 
programas no 
âmbito das medidas 
sócio 
e/ou programas ou 
projetos na 
adolescência, em 
projetos ou 
programas com 
interface na área de 
direitos humanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA 

 

01.629.726/0001-04-Fone: 
www.novogama.go.gov.br 

ENSINO MÉDIO, 

fornecido por 

instituição 

educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação e residir 

na região 

administrativa em 

que atuará. 

Curso na área de 

agente comunitário 

de saúde ou de 

controle de 

endemias, a partir 

 

Requisitos Básicos C.H.S 

Salário 
inicial 

mensal (R$) 

Certificado, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
de ENSINO 
MÉDIO, fornecido 
por instituição 
educacional, 
reconhecido pelo 
Ministério da 
Educação e residir 
na região 
administrativa em 
que atuará. 

curso Noções 
Básicas de Agente 
de Endemias 

40 
1.550,00 

Deverá ter 
concluído, até a data 
da contratação, 
curso superior na 
área de Pedagogia 
com registro 
atualizado no 
conselho 
profissional, e ter 
preferencialmente 
experiência 
profissional em 
projetos ou 
programas no 
âmbito das medidas 

educativas, 
e/ou programas ou 
projetos na área da 
adolescência, em 
projetos ou 
programas com 
interface na área de 
direitos humanos. 

40 R$ 2.377,70 
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Todos os classificados que não forem contratados para início imediato serão incluídos, na 

sua ordem de classificação, para compor cadastro reserva, e poderão 
medida das necessidades e disponibilidades de vagas autorizadas pela Lei nº 1.

Psicólogo 09 

Fazer entrevistas com finalidade de psicodiagnóstico e fazer encaminhamentos; 
realizar o processo de atendimento psicoterápico individual
seleção de profissional e
programas de atendimento nos setores específicos (adulto, adolescente e criança); 
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,realizando pesquisas 
entrevistas; participar de grupos de trabalho para fins de formulação de
planos e programas afetos ao
correlatas ao cargo na área de assistência social do Município.

Assistente 
Social 13 

Planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter 
educativo,recreativo, de assistência à saúde e  outras para facilitar a integração da 
população aos diversos tipos de ocupação, para melhorar as relações humanas; 
assistir as famílias nas necessidades básicas orientado
suporte material, educacional, médico 
naturezas, para melhorar sua situação e possibilitar sua integração social; 
elaborar pesquisas sócio
programas sociais; dar assistência ao
necessidades primordiais para assegurar
vida comunitária; executar quaisquer outras atividades correlatas.

Profissional 
de Letras 02 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, Zelar pela aprendizagem dos alunos, Estabelecer 
estratégias de recuperação para 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
Colaborar com as atividades de articulação da escol
comunidade.  
 

A avaliação da entrevista técnica se dará a pontuação máxima de 5,00 (cinco) pontos.
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Todos os classificados que não forem contratados para início imediato serão incluídos, na 
sua ordem de classificação, para compor cadastro reserva, e poderão ser chamados na 

medida das necessidades e disponibilidades de vagas autorizadas pela Lei nº 1.

 

Fazer entrevistas com finalidade de psicodiagnóstico e fazer encaminhamentos; 
processo de atendimento psicoterápico individual e grupal, orientação e 

seleção de profissional e orientação psicopedagógica; executar e/ou coordenar 
programas de atendimento nos setores específicos (adulto, adolescente e criança); 
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,realizando pesquisas e 
entrevistas; participar de grupos de trabalho para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas afetos ao Município; executar quaisquer outras atividades 
correlatas ao cargo na área de assistência social do Município. 

1- Certificado, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
Superior Completo 
em Psicologia com 
registro no 
Conselho Regional 
de Psicologia.

Planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter 
de assistência à saúde e  outras para facilitar a integração da 

população aos diversos tipos de ocupação, para melhorar as relações humanas; 
assistir as famílias nas necessidades básicas orientado-as e fornecendo-lhes 
suporte material, educacional, médico e de outras 
naturezas, para melhorar sua situação e possibilitar sua integração social; 
elaborar pesquisas sócio-econômicas de comunidades a serem atendidas por 
programas sociais; dar assistência ao menor carente ou infrator atendendo a suas 

rimordiais para assegurar-lhe o desenvolvimento e a integração na 
vida comunitária; executar quaisquer outras atividades correlatas. 

1- Certificado, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
Superior Completo 
em Serviço Social 
com registro no 
Conselho 
de Assistência 
Social. 

2- Experiência 
profissional 
comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) 
meses, com atuação 
em instituições que 
trabalham com 
direitos humanos. 
Obs. Serão aceitas 
experiências como 
bolsista e/ou 
estagiário.

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, Zelar pela aprendizagem dos alunos, Estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, Ministrar os dias 

aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

 

Diploma, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
de graduação de 
nível superior em 
letras com 
habilitação em 
Português, 
fornecido por 
instituição de ensino 
superior 
reconhecida pelo 
Ministério da 
Educação.

A avaliação da entrevista técnica se dará a pontuação máxima de 5,00 (cinco) pontos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA 

 

01.629.726/0001-04-Fone: 
www.novogama.go.gov.br 

Todos os classificados que não forem contratados para início imediato serão incluídos, na 
ser chamados na 

medida das necessidades e disponibilidades de vagas autorizadas pela Lei nº 1.905/2021. 

Certificado, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
Superior Completo 
em Psicologia com 
registro no 
Conselho Regional 
de Psicologia. 

40 R$ 2.337,70 

Certificado, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
Superior Completo 
em Serviço Social 
com registro no 
Conselho Regional 
de Assistência 

Experiência 
profissional 
comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) 
meses, com atuação 
em instituições que 
trabalham com 
direitos humanos. 
Obs. Serão aceitas 
experiências como 
bolsista e/ou 
estagiário. 

30 
R$ 2.337,70 

Diploma, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão de curso 
de graduação de 
nível superior em 
letras com 
habilitação em 
Português, 
fornecido por 
instituição de ensino 
superior 
reconhecida pelo 
Ministério da 
Educação. 

40 
R$ 2.331,83 

A avaliação da entrevista técnica se dará a pontuação máxima de 5,00 (cinco) pontos. 


