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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO 

DE CARGOS E SALÁRIOS 

- LEI Nº 066, DE 20/02/90, ALTERADA 
PELAS LEIS: 

- 285, 11/02/94    - 1228, 24/05/13    

- 377, 30/10/96    - 1230, 07/06/13 

- 406, 30/06/97     

- 409, 28/07/97 

- 410, 11/08/97 

- 530, 02/01/01 

- 596, 16/09/02 

- 597, 29/09/02 

- 614, 31/03/03 

- 642, 17/10/03 

- 707, 06/04/05 

- 725, 12/08/05 

- 772, 28/07/06 

- 785, 13/12/06 

- 838, 27/07/07 

- 849, 24/10/07 

- 919, 16/02/09 

- 939, 27/03/09 

- 982, 11/09/09 

- 1049, 23/07/10 

- 1068, 08/02/11 

- 1078, 04/03/11 

- 1090, 29/04/11 

- 1125, 24/10/11 

- 1140, 12/03/12 

- 1155, 02/05/12 
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LEI Nº 066, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990. 
 

 

Adota no Município o Plano de Classificação de 

Cargos e Funções, estabelece o respectivo plano de 

pagamento e dá outras providências. 

 

 
VALCIR RODIGHIERO, Prefeito Municipal de Ipiranga do Sul; 

 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - É adotado, no serviço público do Município, o Plano de Classificação de Cargos 

estabelecido por esta Lei: 

 

Parágrafo Único – O regime dos servidores do Município de Ipiranga do Sul, será o 

estatutário. 

 

Art. 2º - Para efeitos desta Lei são adotadas as seguintes condições: 

 

 I  - CARGO, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometido a um servidor, 

criado por Lei, com denominação própria e vencimento ou salário específico; 

 

 II  - CATEGORIA FUNCIONAL, o agrupamento de cargos da mesma denominação, 

com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes; 

 

 III  - CLASSE, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, 

constituindo a linha de promoção; 

 

 IV - PADRÃO, é a identificação numeraria do valor do vencimento da categoria 

funcional; 

 

 V - CARREIRA, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os 

servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção; 

 

 VI - PROMOÇÃO, é a passagem do servidor de uma determinada classe para a 

imediatamente superior na mesma categoria funcional; 
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Art. 3º - A organização do quadro de pessoal do Município fica assim constituída: 

 

  I    - Quadro Permanente de Cargos; 

 II   - Quadro de Cargos em Comissão, Função Gratificada e Gratificação Especial; 

 III  - Quadro Especial em Extinção. 

 

 § 1º - O quadro permanente de cargos é constituído por categorias funcionais de 

provimento efetivo, sendo exigida a habilitação em concurso público. 

 

 § 2º - O quadro de Cargos em Comissão, Função Gratificada e Gratificação Especial, 

para cargos de direção, chefia ou assessoramento superior, criados em Lei, sendo de livre 

nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal; 

 

 § 3º - O quadro especial em extinção é integrado dos servidores estabilizados nos 

termos do art. 19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal. E, os cargos ali 

constante, irão se extinguindo, a medida que vagarem. Assegurado aos seus ocupantes: 

 

 I   - Todos os direitos do Regime Celetista – CLT-; 

 

 II  - O enquadramento do servidor, por força do disposto no parágrafo 1º do art. 39 

da Constituição Federal, nos planos de promoção e pagamento previstos na Seção III do 

Capítulo V e Capítulo VI, desta Lei. 

 

Art. 4º - Os cargos que compõem o magistério Municipal, dispõem de Plano de Carreira 

próprio. 

 

 Parágrafo Único – Com a vigência desta lei automaticamente, o quadro do magistério 

municipal, adotará o regime estatutário aqui definido, nos termos ao art. 39 da Constituição 

Federal. 

 

Art. 5º - A Lei que criar cargos sempre será precedida de justificativa de sua necessidade e 

determinará a forma de nomeação de  seus ocupantes, se em caráter efetivo ou em comissão, 

bem como estabelecerá para o seu provimento, os requisitos mínimos de escolaridade e 

aptidão profissional. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 
 

Art. 6º - A estrutura básica do Quadro Permanente de Cargos é constituída dos seguintes 

serviços: 

 

 I   - Serviço de Administração Geral; 

 II  - Serviço de Obras e Saneamento; 

 III – Serviço de Saúde e Assistência. 
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Art. 7º - São criados, no quadro permanente, os seguintes cargos:  

 
 

    DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL 

 

    Nº DE CARGOS 

 

PADRÃO 

 

Médico 02 11 

Odontólogo 01 10 

Enfermeiro – PSF 01 09 

Assistente Administrativo 01 09 

Tesoureiro 01 08 

Técnico em Contabilidade 01 08 

Assistente Social 01 07 

Técnico Agrícola 03 07 

Agente de Fiscalização 02 07 

Fiscal Tributário 01 07 

Psicólogo 01 06 

Odontólogo_1 02 06 

Fonoaudiólogo 01 06 

Operador de Máquinas III 04 06 

Mecânico II 01 06 

Nutricionista 01 06 

Técnico em Enfermagem - PSF 03 05 

Médico Ginecologista 01 05 

Motorista III 03 05 

Artífice III 02 05 

Medico Ginecologista 01 05 

Operador de Máquinas II 05 05 

Agente Sanitário de Combate a Endemias 01 04 

Almoxarife 01 04 

Motorista II 08 04 

Operador de Máquinas I 05 04 

Mecânico I 01 04 

Artífice II 01 04 

Auxiliar de Enfermagem  03 04 

Auxiliar Administrativo 12 03 

Telefonista 03 03 

Motorista I 02 03 

Artífice I 01 03 

Auxiliar de Saúde 01 03 

Operário de Serviços Gerais 15 02 

Contínuo 01 01 

Servente 13 01 
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CAPÍTULO III 
 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 
 

Art. 8º - Entende-se por especificação das categorias funcionais, a discriminação dos cargos 

classificados à base de deveres e responsabilidades, contendo o nome da categoria, o serviço 

e síntese dos deveres, exemplos de atribuições, bem como as qualificações exigíveis para o 

provimento dos cargos que a integram. 

 

Art. 9º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 

 

 I   - Denominação da categoria funcional; 

 II  - Padrão de vencimento; 

 III - Descrição sintética e analítica das atribuições; 

 IV - Condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras especificas;  

 V  - Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros 

especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

 

Art. 10 – Fazem parte integrante desta Lei, como anexo I, as especificações das classes do 

Quadro Permanente de  Cargos, as quais só poderão ser alteradas por Lei. 

 

Art. 11 – Toda e qualquer proposta de criação de novas classes de cargos deverá ser 

acompanhada das respectivas especificações. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÃO GRATIFICADA E 

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 12 – São criados os seguintes Cargos em Comissão, de livre nomeação, destinados ao 

atendimento de encargos de chefia, assessoramento e outros que a Lei determinar, os quais, 

poderão ser providos, optativamente, sob a forma de Função Gratificada ou Gratificação 

Especial:  

 
 

DENOMINAÇÃO 

 

Nº CARGOS 

 

PADRÃO 

 

Secretário Municipal 08 CC8 ou FG8 

Procurador Geral do Município 01 CC7 ou FG7  

Supervisor de Controle Interno 01 CC6 ou FG6  

Chefe da Central de Compras 01 CC6 ou FG6  

Assessor Técnico em Obras 01 CC5 ou FG5  

Chefe de Obras 02 CC5 ou FG5  

Chefe de Departamento 01 CC5 ou FG5  
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DENOMINAÇÃO 

 

Nº CARGOS 

 

PADRÃO 

 

Coordenador do Transporte Escolar 01 CC5 ou FG5  

Chefe de Gabinete  01 CC4 ou FG4  

Assessor de Bem Estar Social 01 CC4 ou FG4  

Chefe da Central de Britagem  01 CC4 ou FG4  

Chefe da Patrulha Agrícola 01 CC4 ou FG4  

Chefe Setor Veículos Leves/Ambulância 01 CC4 ou FG4  

Coordenador do Telecentro Comunitário 01 CC4 ou FG4 

Coordenador do Departamento de Meio Ambiente 01 CC4 ou FG4  

Coordenador do Centro Esportivo Municipal 01 CC4 ou FG4 

Administrador do Centro de Multiconvivência 01 CC3 ou FG3  

Diretor do Departamento Cultural 01 CC3 ou FG3 

Diretor do Departamento de Alimentação Escolar 01 CC3 ou FG3 

Assessor de Imprensa 01 CC3 ou FG3 

Diretor de Recursos Humanos 01 CC3 ou FG3 

Chefe de Setor  06 CC3 ou FG3  

Chefe dos Serviços de Farmácia 01 CC3 ou FG3 

Encarregado de Equipe 05 CC1 ou FG1  

Encarregado da JSM  01 CC1 ou FG1  

Encarregado do INCRA 01 CC1 ou FG1  
 

Art. 13 – O provimento da Função Gratificada e da Gratificação Especial e Privativo do 

servidor público efetivo ou posto a disposição do Município, sem prejuízo de seus 

vencimentos no órgão de origem. 

 

Art. 14 – As atribuições dos Cargos em Comissão, são fixadas no Anexo I, desta Lei. 

 

 

CAPÍTULO V 
 

DO PROVMENTO,  DO RECRUTAMENTO,  

DA PROMOÇÃO E TREINAMENTO 
 

 

SEÇÃO I – PROVIMENTO 

 

Art. 15º - Compete ao Prefeito Municipal, prover os cargos, respeitando as prescrições 

legais. 

 

 Parágrafo Único – O Decreto de Provimento deverá necessariamente, conter as 

seguintes indicações, sob pena de nubilidade do ato  e responsabilidade de quem der posse 

ao ocupante do cargo. 
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 I   - A denominação do cargo vago e demais elementos de identificação, o motivo da 

vacância e o nome do ex-ocupante, se ocorrer a hipótese em que possam ser atendidos estes 

últimos elementos; 

 

 II   - O caráter da investidura: se em caráter efetivo; em comissão ou substituição; 

 

 III  - O fundamento legal, bem como indicação do padrão do cargo. 

 

Art. 16 – No provimento dos cargos permanente serão rigorosamente observados os 

requisitos mínimos parar provimento estabelecido por categoria funcional na forma prevista 

na respectiva especificação(Anexo I) sob pena de responsabilidade de quem autorizar a 

admissão. 

 

SEÇÃO II – RECRUTAMENTO 

 

Art. 17 – O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada 

categoria funcional, mediante concurso público, nos termos  disciplinados no regime dos 

servidores do Município. 

 

 Parágrafo Único – o regulamento dos concursos públicos, com o objetivo de 

profissionalizar o servidor, definirá critérios de valorização na prova de títulos, pelo tempo 

de serviço público do mesmo, não superior a 50% (Cinqüenta por cento) do total dos 

pontos atribuíveis a esta prova. 

 

Art. 18 – O servidor que por forma de concurso público for promovido em cargo de outra 

categoria funcional, será enquadrado na classe “A” da respectiva categoria, iniciando nova 

contagem de tempo de exercício para fins de promoção. 

 

SEÇÃO III – PROMOÇÃO 

 

Art. 19 – A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a 

passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. 

 

Art. 20 – Cada categoria funcional terá 05 (cinco) classes designadas pelas letra A, B, C, D, 

e E, sendo esta última a final da carreira. 

 

Art. 21 – Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe “A” e a 

ela retorna quando vago. 

 

Art. 22 – As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao 

de merecimento. 

 

Art. 23 – O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção 

para a seguinte, será de: 
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 I   - Três anos para a classe “B”; 

 II  - Quatro anos para a classe “C”; 

 III - Cinco anos para a classe “D”; 

 IV - Seis anos para a classe “E”.  

 

Art. 24 – Merecimento e a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se 

evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são 

cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualmente e disciplina. 

 

 § 1º - Em princípio, todo o servidor tem merecimento para ser promovido de classe. 

 

 § 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do 

tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

 

 I   - Somar duas penalidades de advertência; 

 II  - Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 

 III - Completar três faltas injustificadas ao serviço; 

 IV – Somar dez atrasos de comparecimento ao serviço; 

 

 § 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses  previstas no parágrafo anterior, 

iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção. 

 

Art. 25 – Suspendem a  contagem para fins de promoção: 

 

 I   - As licenças e afastamento sem direito a remuneração; 

 II  - As licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, 

mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente de serviço; 

 III – As licenças para tratamento de saúde em pessoa da família; 

 

Art. 26 – A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele em que o servidor 

completar o tempo de exercício exigido. 

 

SEÇÃO IV – TREINAMENTO 

 

Art. 27 – A Administração Municipal, promoverá treinamento para os seus servidores, 

sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas 

funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 

 

Art. 28 – O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio 

Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por órgão 

ou entidade especializada. 
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CAPÍTULO VII 
 

DO PLANO DE PAGAMENTO 

 

Art. 29 – A tabela de vencimentos básicos para o Quadro Permanente de Cargos, fica 

constituída dos seguintes padrões e respectivas classes de promoções. 

 

 
 

PADRÃO BASE 

 

PROMOÇÃO HORIZONTAL (em Reais) 

 

A B C D E 

01 473,00 496,65 520,30 543,95 567,60 

02 631,00 662,55 694,10 725,65 757,20 

03 789,00 828,45 867,90 907,35 946,80 

04 848,71 891,14 966,58 976,01 1.018,45 

05 1.061,09 1.114,14 1.167,19 1.220,25 1.273,30 

06 1.273,26 1.336,92 1.400,58 1.464,24 1.527,67 

07 1.485,57 1.559,84 1.634,12 1.708,40 1.782,68 

08 1.697,61 1.782,49 1.867,37 1.952,25 2.037,13 

09 1.909,92 2.005,41 2.100,91 2.196,40 2.291,90 

10 2.122,07 2.228,17 2.334,27 2.440,38 2.546,48 

11 2.546,64 2.673,97 2.801,30 2.928,63 3.055,96 

 

 Art. 30 – É fixada a seguinte Tabela de Pagamento para os Cargos em Comissão, Função 

Gratificada e Gratificação Especial: 

 
 

CARGOS EM COMISSÃO 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA 

CC1 424,16 FG1 127,73 

CC2 636,55 FG2 190,79 

CC3 848,71 FG3 254,39 

CC4 1.274,63 FG4 381,82 

CC5 1.909,92 FG5 530,29 

CC6 2.122,07 FG6 636,53 

CC7 2.419,31 FG7 726,05 

CC8 2.546,64 FG7 763,07 

 

Art. 31 – Os valores dos vencimentos e gratificações, fixados nas Tabelas dos arts. 29 e 30, 

serão sempre reajustados através de índice percentual único. 
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Art. 32 – O servidor Municipal ou posto a disposição do Município, que forem nomeados 

para exercer Função Gratificada ou de Gratificação Especial, perceberão o valor destas e 

mais os vencimentos em seus respectivos cargos. 

 

Art. 33 – Os servidores do Município, que ocuparem cargo em Função Gratificada, não 

perderão as promoções que fizerem jus, em seus respectivos cargos. 

 

Art. 34 – O teto de vencimento dos servidores municipais, não poderá ser superior a 

remuneração percebida pelo Prefeito Municipal. 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS 

 

Art. 35 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e Funções Gratificadas 

existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta 

Lei. 

 

 Parágrafo Único – Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos relacionados no 

art. 38 desta Lei e os do Magistério Municipal que possuem quadro específico. 

 

Art. 36 – Fica assegurado, excepcionalmente, aos atuais servidores da municipalidade, que 

participarem do primeiro concurso para preenchimento dos cargos permanentes definidos no 

art. 7º, o disposto no parágrafo único do art. 17, desta Lei. 

 

 Parágrafo Único – Fica definido em 01(um) ponto por mês de efetivo serviço 

prestado à municipalidade, para a computação da pontuação na prova de títulos. 

 

Art. 37 – Os cargos a seguir relacionados ficarão, automaticamente extintos, no momento 

em que vagarem: (Alteração dada pela lei nº 285, de 11/02/94). 
 

 

 

DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL 

 

Nº DE CARGOS 

 

PADRÃO 
 

Zelador  03 01 

Motorista/Operador de Máquinas 09 05 

Motorista/Operário 05 03 

Operador de Máquinas 05 05 

Operador de Máquinas/Operário 05 03 

Mecânico 01 04 

Auxiliar de Mecânico 02 02 

Artífice 02 04 

Ajudante de Artífice 04 02 

Inspetor Tributário 01 08 
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DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL 

 

Nº DE CARGOS 

 

PADRÃO 

 

Operário 02 02 

Telefonista 02 02 

 

Art. 38 – Poderão  ser mantidos, excepcionalmente, até que ocorra o provimento dos cargos 

criados nesta Lei, por concurso, os atuais servidores ocupantes dos cargos criados pelas Leis 

nº 07/89, 20/89 e 25/89, revogadas pelo artigo 40. 

 

Art. 39 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 40 – Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente os artigos nº 7 e 12, da Lei nº 066, de 20 de 

fevereiro de 1990, Lei nº 095, de 20/08/90, Lei nº 160, de 05/08/91 e Lei nº 224, de 

22/01/93. (Alteração dada pela Lei 285, de 11/02/94). 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO SUL, 20 DE FEVEREIRO DE 1990. 

 

 

 

 

 

Valcir Rodighiero 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se: 

 

 

 

Ronei Cecconello 

Secretário de Administração 
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SERVIÇO: de Saúde e Assistência 

          CARGO: Médico 

                              PADRÃO: 11 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Prestar assistência médica cirurgia, fazer inspeções de saúde 

em candidatos a cargos públicos  e em servidores municipais.  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Atender diversas consultas médicas em ambulatório, hospitais, unidades-escolares; 

examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e 

aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para assinar 

laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada 

para cada caso; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais, tais como: 

sangue, urina, raio X e outros; encaminhar casos especiais a setores especializados; 

preencher a ficha única individual do paciente;  preparar relatórios mensais relativas as 

atividades do emprego; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: 20 horas semanais; 

b) Outras: O exercício da atividade exigirá a presença do servidor à noite, domingos e 

feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Nível Superior; 

b) Habilitação Profissional:  Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico; 

c) Idade:   18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: Serviços de Saúde e Assistência 

          CARGO: Odontólogo 

                              PADRÃO: 10 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende os cargos que tem como atribuições prestar 

assistência odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como 

planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública.  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Examinar, diagnosticar e tratar afeções da boca, dentes e região maxilofaxial, utilizando 

processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando 

via oral ou  parenteral, para tratar ou prevenir afeções dos dentes e da boca; manter 

registro dos pacientes examinados e tratados; fazer perícias odontoadministrativas, 

examinando a cavidade bucal  e os dentes, a fim de fornecer atestados de capacitação 

física para admissão de pessoal na prefeitura; efetuar levantamento que identifiquem 

indicadores odontologicos de saúde pública; participar do planejamento, execução e 

avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e 

programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da rede municipal de 

ensino e para a população de baixa renda; participar da elaboração de planos de 

fiscalização sanitária; executar outras tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: 20 horas semanais; 

b) Outras: O exercício da atividade exigirá a presença do servidor à noite, domingos e 

feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Nível Superior; 

b)  Habilitação Profissional:  Habilitação legal para o exercício da profissão; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: Serviços de Saúde e Assistência 

CARGO: Enfermeira – PSF 

PADRÃO: 09  

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Atribuições afetas a execução e avaliação de ações técnicas 

cientificas na prevenção de doenças e na recuperação da saúde; supervisão de programas, 

bem como assistência às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. Atuar no 

Programa de Saúde da Família criado pelo Governo Federal.   

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Promover e manter o inter-relacionamento do serviço 

de enfermagem com os demais serviços hospitalares; manter o controle efetivo sobre o 

material e equipamento de todas as unidades subordinadas ao serviço; realização de 

atividades básicas e finalisticas que compreendem o planejamento e programação, 

supervisão, coordenação, execução e avaliação de ações técnica-cienfificas de prevenção 

de doenças; supervisionar a área de sua responsabilidade; participar da  programação e 

planejamento das ações e da organização do processo de trabalho do Programa da Saúde 

da Família e Agentes Comunitários de Saúde; dirigir veículos oficiais para exercer 

atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por chefia 

ou autoridade superior; apresentar relatório mensal e anual das atividades desenvolvidas; 

desempenhar outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais. 

b) Outras: o exercício do cargo poderá determinar trabalho à noite, domingos e  feriados.         

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Curso Superior. 

b) Habilitação Profissional: Habilitação especifica para o exercício da função - registro 

no COREN. 

c) Idade: 18  anos.  

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Assistente Administrativo 

                              PADRÃO: 09 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Prestar assessoramento administrativo a dirigentes de órgãos 

municipais ou a altos funcionários; realizar estudos no campo da Administração Pública.  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Elaborar pareceres fundamentados na legislação ou em pesquisas efetuadas; exarar 

despachos interlocutórios ou não, de acordo com a orientação do superior hierárquico; 

revisar atos e informações antes de submetê-los a apreciação das autoridades superiores, 

reunir as informações que se fizerem necessárias para decisões importantes na órbita 

administrativa; estudar a legislação referente ao órgão em que trabalha ou de interesse 

para o mesmo, propondo as modificações necessárias; efetuar pesquisas para o 

aperfeiçoamento dos serviços; propor a realização de medidas  relativas à boa 

administração de pessoal e de outros serviços públicos; redigir ou verificar a redação de 

minutas de documentos legais, relatórios e pareceres que exijam pesquisa específica; 

estudar processos de maior complexidade, referentes a assuntos de caráter geral ou 

especifico da unidade; orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas, gráficos, 

estatísticas e outros documentos de demonstração de desempenho das unidades ou da 

administração; coordenar o levantamento de dados e auxiliar na elaboração 

orçamentária; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)   Escolaridade: Nível Superior; 

b) Habilitação Profissional: experiência comprovada em administração pública ou 

correlata; 

c) Idade: 18 anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

d) Outros: perfeito domínio de português e da redação oficial; bom conhecimento de 

administração e de técnica legislativa; perfeito domínio da organização dos serviços 

municipais. 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Tesoureiro 

                              PADRÃO: 08 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser 

responsável pelos valores entregues à sua guarda. 

  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Receber e pagar em moeda corrente; entregar e receber valores; movimentar fundos; 

efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos nos bancos, movimentar depósitos; 

informar e dar pareceres; encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; 

endossar cheques e assinar conhecimentos e outros documentos relativos ao movimento de 

valores; preencher, assinar e conferir cheques bancários; efetuar pagamento do pessoal; 

fornecer o suprimento para pagamentos externos; confeccionar mapas ou boletins de 

caixa; integrar grupos operacionais e executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)   Escolaridade: 2º grau completo; 

b) Habilitação Profissional:  experiência em atividade correlatas; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Técnico em Contabilidade 

                              PADRÃO: 08 

 

 

SINTESE DOS DEVERES:  Compreende os cargos que tem como atribuições, orientar, 

supervisionar e executar a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da 

Prefeitura . 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

 Organizar os serviços de contabilidade da Prefeitura, traçando o plano de contas, o 

sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle 

contábil e orçamentário; coordenar a análise e classificação contábil dos documentos 

comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo 

com o plano de contas da Prefeitura; acompanhar a execução orçamentária das diversas 

unidades da Prefeitura, examinando empenhos de despesas em face da existência de saldo 

nas dotações; proceder à analise econômico-financeiro e patrimonial da Prefeitura; 

orientar e supervisionar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e 

taxas; controlar os trabalhos de analise e conciliação de contas, conferindo saldos, 

localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações 

contábeis; elaborar o Balanço Geral, bem como outros demonstrativos contábeis, para 

apresentar resultados totais ou parciais da situação patrimonial, econômica e financeira 

da Prefeitura; informar processos, dentro de sua melhor coordenação  dos serviços 

contábeis; estudar e implantar controles que auxiliem os trabalhos das auditorias internas 

e externas; organizar relatórios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da 

Prefeitura, transcrevendo dados e emitindo pareceres; supervisionar o arquivamento de 

documentos contábeis; orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de 

tarefas típicas da classe; executar outras tarefas afins, compatíveis com a função e com a 

habilitação de Técnico em Contabilidade. 

 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Curso de Técnico em Contabilidade. Habilitação para o exercício da 

profissão; 

b) Habilitação Profissional:  Experiência de no mínimo 01(um) ano em atividade afim ou 

profissional; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Fiscal Tributário 

                              PADRÃO: 07 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Supervisionar, orientar e exercer a fiscalização geral, com 

respeito a aplicação das leis tributárias, bem como, verificar o cumprimento das leis 

municipais referentes a execução de obras particulares. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Estudar  o sistema tributário municipal; orientar o serviço de cadastro e realizar perícias; 

supervisionar e executar a fiscalização direta em estabelecimentos agropecuários, 

comerciais, industriais, prestação de serviço, autônomos e comércio ambulante; elaborar 

de acompanhar planos semanais de fiscalização tributária; prolatar  pareceres e 

informações sobre lançamentos e processos fiscais; conferir os registros sobre o 

comportamento fiscal dos contribuintes, com o fim de orientar ações contra a sonegação e 

fraudes no pagamento dos tributos municipais; fazer lavrar notificações, intimações ou 

autos de infração, bem como, providenciar a aplicação de multas regulamentares; fazer 

organizar o cadastro fiscal; autorizar e revisar a emissão de alvará de licença para 

localização de empresas, profissionais autônomos, bem como, baixas de lotações; manter 

controle de autorização para impressão de notas fiscais; avaliar bens imóveis, para fins de 

cobrança do ITBI; acompanhar o levantamento do ICMS de empresas e produção 

primária; orientar o levantamento estatístico da área tributária; apresentar relatórios 

periódicos  sobre a evolução da receita; estudar a legislação básica e integrar grupos 

operacionais; fazer acompanhar o andamento das construções, afim de constatar a sua 

conformidade com as plantas devidamente aprovadas; suspender obras iniciadas sem 

aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; fazer verificar denuncias e 

autorizar notificações sobre construções clandestinas, aplicando as medidas cabíveis; 

prestar informações em requerimentos sobre construções; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)   Escolaridade: 2º grau completo; 

b) Habilitação Profissional:  experiência e treinamento para o desempenho da função; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Técnico Agrícola 

                              PADRÃO: 07 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Orientar ou coordenar e auxiliar na implantação, manutenção 

e cultivo de lavouras; difundir métodos de conservação de solos. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

 Orientar ou coordenar e auxiliar na implantação, manutenção e cultivo de lavouras, 

transmitindo técnicas de plantio, preparo do solo, tratos culturais e colheitas; difundir 

métodos de conservação de solos, manutenção e correção quando necessário; orientar e 

auxiliar na coleta de amostras de solos para análise; prestar orientação para mistura de 

fertilizantes e defensivos; fomentar o plantio de árvores de todas as espécies, orientando as 

variedades na execução de viveiros para hortaliças, folhagens e árvores; fazer enxertos e 

orientar técnicas; transmitir aos agricultores, se necessário, orientações de controle da 

contabilidade agrícola; auxiliar engenheiros agrônomos na elaboração de projetos 

agrícolas e executá-los; manter-se atualizado com a tecnologia dos programas específicos 

desenvolvidos; encaminhar problemas surgidos ao superior, visando solução; fornecer 

dados para fins de estatísticas; responsabilizar-se por equipes auxiliares, quando 

necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive 

as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outras: o exercício  de  cargo  poderá  exigir  a   prestação  de  serviços  aos    sábados,     

      domingos  e feriados; sujeito a trabalhos externos. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

Escolaridade: 2º grau completo; 

a) Habilitação Profissional: . Habilitação legal para o exercício da profissão de      

Técnico Agrícola; 

b) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Secretário Executivo 

                              PADRÃO: 07 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Prestar assessoramento aos Senhores Vereadores, realizar 

estudos no campo Legislativo. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

 Elaborar pareceres fundamentados na legislação ou em pesquisas efetuadas; exarar 

despachos interlocutórios ou não, de acordo com a orientação do  Presidente da Câmara; 

revisar atos e informações, antes de encaminhá-las à apreciação dos Senhores 

Vereadores; reunir as informações que se fizerem necessárias para decisões importantes 

na órbita Legislativa; estudar a legislação referente ao órgão em que trabalha ou de 

interesse do mesmo; redigir ou verificar redação de pareceres emitidos pela comissões 

permanentes, realizando, quando necessário, pesquisa específica; estudar processos de 

maior complexidade, referentes a assuntos de caráter geral ou específico do Legislativo 

Municipal; redigir ofícios; lavrar atas das sessões; fazer requerimentos; registrar 

presença dos Vereadores às sessões; receber o público que solicita informações, receber 

correspondências, arquivando-as ou entregando-as ao destinatário; organizar a sala das 

sessões; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 20 horas semanais; 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 3º grau completo; 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: Serviços de Bem Estar Social 

   CARGO: Assistente Social 

   PADRÃO: 07 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: planejar e executar programas ou atividades no campo do 

serviço social; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência; 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do 

serviço social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e 

interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação 

profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e 

a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos 

sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados 

para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar os 

antecedentes da família; orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de 

estudo e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de 

assistência à velhice, a infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos sócio-

econômicos com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar 

problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter registros dos casos 

investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e 

sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-

sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do 

cargo; executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão. 

 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período de 20 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)Escolaridade: Nível Superior 

b)Habilitação Profissional: Habilitação especifica para o exercício da profissão – 

registro no CRESS. 

 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Agente de Fiscalização 

                              PADRÃO: 07 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Exercer sob orientação, a fiscalização geral com respeito à 

aplicação da legislação tributária, ambiental e relativa a obras e posturas públicas e particulares. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  

 

Área Ambiental: atuar na prevenção e preservação ambiental; inspecionar estabelecimento e 

atividades que potencialmente possam interferir no meio ambiente; inspecionar estabelecimentos 

educacionais, notificando instalações e condições ambientais que interfiram no meio escolar; 

investigar questões de agressão ao meio ambiente; sugerir medidas para melhorar as condições 

ambientais; comunicar a quem de direito nos casos de infração que constatar; identificar problemas e 

apresentar soluções às autoridades competentes; lavrar autos de infração por descumprimento da 

legislação ambiental; participar de atividades educacionais junto à comunidade, relativas ao meio 

ambiente quando indicado; participar na organização de comunidade e realizar tarefas de controle de 

meio ambiente; fiscalizar os defeitos de estabelecimentos ou outras atividades que possam causar 

impacto ambiental a médio ou longo prazo, não se restringindo aos efeitos imediatos; colaborar com 

entidades do meio ambiente; participar do controle da poluição, drenagens, higiene e conforto 

ambiental; executar atividades de fiscalização de fontes poluidoras da água, do ar e do solo; 

participar de atividades de preservação e ampliação de espécies vegetais e de áreas verdes, bem 

como atividades referentes à conservação qualitativa e quantitativa de espécies animais típicas da 

região; elaborar pareceres na respectiva área de atuação, instruir autorizações e licenças previstas na 

respectiva legislação, lavrar termos e autos administrativos em matéria relacionada ao exercício de 

suas atribuições; proceder e acompanhar processos administrativos; efetuar verificações e autuações 

relativas ao cumprimento de convênios com outros órgãos; zelar pela aplicação da legislação 

ambiental; dirigir veículos da municipalidade, para cumprimento de suas atribuições específicas, 

mediante autorização da autoridade administrativa; executar outras tarefas afins. 

 

Área Tributária: exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais, 

comércio ambulante, prestação de serviço, de construção civil, etc.; encaminhar informações sobre 

processos fiscais; lavrar autos de infração; assinar intimação e embargos; auxiliar na organização do 

Cadastro Fiscal; fiscalizar todas as atividades sujeitas ao Alvará de licença para localização, 

inclusive sobre sua renovação; conhecer a legislação básica; zelar pela aplicação da legislação 

tributária, autuar e acompanhar processos administrativos; lavrar termos e específicos para executar 

suas atribuições; instruir autorizações e licenças; executar atividades para cumprir convênios de 

outros órgãos; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, 

mediante autorização da autoridade administrativa; integrar grupos operacionais Turmas Volantes 

para fiscalização de tributos das esferas FEDERAL ou ESTADUAL; efetuar em conjunto com a 

Brigada Militar, vistorias, apreensões, notificações, lavramento de infrações de veículos que 

trafeguem com produtos ou similares sem a correspondente documentação fiscal e outras tarefas 

correlatas a tributos das esferas FEDERAL e ESTADUAL; realizar outras tarefas correlatas e afins 

determinadas pela chefia. 
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Área Obras e Posturas: verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística 

concernente a edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, 

inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, 

telhado, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de "habite-se"; verificar o 

licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem 

providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; 

acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas na sua 

circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores 

da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração 

de denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia 

permanentemente informada a respeito das irregularidades constatadas; verificar e orientar o 

cumprimento das posturas municipais; lavrar termos e autos específicos em matéria relacionada 

com o exercício de suas atribuições; verificar a regularidade do licenciamento de atividades 

comerciais, industriais e de prestação de serviços; verificar as licenças de ambulantes e impedir 

o exercício sem a documentação exigida; elaborar informações e pareceres dentro da respectiva 

área de atuação; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições 

específicas, mediante autorização da autoridade administrativa; realizar outras tarefas correlatas 

e afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais. 

 

  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 2º grau completo; 

b) Habilitação Profissional: Treinamento para o desempenho da função; 

c) Idade: 18 anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Operador de Máquinas III 

                              PADRÃO: 06 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que tem como atribuição operar 

máquinas  montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que 

servem para nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares, que exijam 

alto grau de complexidade. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

 

 Operar máquinas e equipamentos pesados, tais como motoniveladora, rolocompressor, 

trator de esteira, outras similares; conduzir e manobrar máquinas, acionando motores e 

manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as 

necessidades do serviço; operar máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para 

escavar e mover terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; executar serviços de 

escavação, terraplanagem nivelamento de solo e conservação de vias; 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 estabelecimento 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, trocar pneus, quando necessário; 

efetuar pequenos  reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 

funcionamento de equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva da máquina e seus implementos e após executados, efetuar os testes necessários; 

anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 

consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia;  

executar os serviços previstos no cargo de Operador de Máquinas II; executar outras 

tarefas afins; 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais.. 

  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

b) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

c) Habilitação Profissional: . Carteira de Habilitação específica para o cargo. 

d) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei n.º  597/02). 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Mecânico II – Caminhões e Ônibus 

                              PADRÃO: 06 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Manter e reparar caminhões e ônibus; efetuar solda, 

chapeação e pintura, quando necessário; outras atividades similares. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Efetuar consertos em caminhões, ônibus, automóveis, máquinas leves e demais veículos 

similares; manufaturar ou consertar acessórios para caminhões, ônibus, automóveis; fazer 

soldas elétrica ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; fazer a conservação de 

instalações eletrô-mecânicas; inspecionar e reparar caminhões, ônibus e demais veículos 

similares; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir, quando necessário, 

unidade e  partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, sistema de  lubrificação, 

refrigeração, transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freio, 

carburadores, aceleradores, magnetos, geradores e distribuidores; esmerilhar e assentar 

válvulas, substituir buchas de mancais; ajustar anéis de seguimento; desmontar e montar 

caixas de mudanças; recuperar e consertar hidro-vácuos; reparar motores a gasolina, óleo 

diesel, álcool; socorrer veículos acidentados e imobilizados por defeitos mecânicos, 

podendo usar, em tais casos, carro-guincho; executar serviços de chapeação e pintura de 

caminhões, ônibus e, quando necessário, de automóveis e demais veículos; executar outras 

tarefas correlatas.,  

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais; 

b) Outras: sujeito ao uso de iniforme, fornecido pelo Município.  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional: curso de mecânica ou experiência mínima de dois anos no    

      exercício das atividades descritivas para o cargo; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

     CARGO: Nutricionista 

                 PADRÃO: 04  

 

 

 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de 

alimentação em estabelecimentos do Município. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Planejar serviços ou programas de nutrição nos 

campos hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar 

cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e 

distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e 

economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educação 

alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar 

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a) Carga Horária: 16 horas semanais 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Curso Superior. 

 

b) Habilitação Profissional: Habilitação especifica para o exercício da função - registro 

no CRN. 

 

c) Idade: 18 anos.  

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: Serviços de Bem Estar Social 

   CARGO: Psicólogo 

   PADRÃO: 06 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: 

 

Realizar diagnósticos psicológicos e avaliações psicológicas através de consultas, 

entrevistas, aplicação de testes e de outros instrumentos científicos, auxiliando os 

munícipes em geral, bem como os alunos da rede municipal de ensino entre outros. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  

 

Proceder ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos do 

comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas, como teste para 

determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, técnicas 

psicoterápicas e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e 

treinamento no campo profissional, no diagnóstico, na identificação e interferência nos 

fatores determinantes na ação do indivíduo, em sua história pessoal, familiar, educacional 

e social: procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, 

observando a realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra natureza, para 

obter elementos relevantes ao estudo dos processos de desenvolvimento, inteligência, 

aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e animal; 

analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais e de outras 

espécies que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando a sua ficha de 

atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de 

verificação, para orientar e no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios 

comportamentais e de personalidades; promover a saúde na prevenção, no tratamento e 

realibilitação de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 

técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e 

relacionamento humano; elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, utilizando seu 

conhecimento e prática metodológica específicos, para determinar os traços e as condições 

de desenvolvimento da personalidade dos processos intrapsíquicos e interpessoais, nível de 

inteligência, habilidades, aptidões, e possíveis desajustamentos ao meio social ou de 

trabalho, outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; 

participar na elaboração de terapias ocupacionais observando as condições de trabalho e 

as funções e tarefas típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimento 

de traços de personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um 

processo de seleção e orientação no campo profissional; efetuar o recrutamento, seleção e 

treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação 

profissional, promover entrevistas, elaborando e aplicando testes, provas e outras 

verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego, 

administração de pessoal e orientação individual; atuar no campo educacional, estudando 
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a importância da motivação do ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de 

contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados e 

determinação de características especiais necessárias ao professor; reúne informações a 

respeito do paciente, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, 

para elaborar subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas 

enfermidades; diagnostica a existência de possíveis problemas na área de distúrbios 

psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para 

aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas.  

 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período de 16 horas semanais 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Nível Superior 

b)Habilitação Profissional: Habilitação específica para o exercício da profissão – 

registro no CRP. 

 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público 
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SERVIÇO: Serviços de Educação 

   CARGO: Fonoaudiólogo 

   PADRÃO: 06 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES:  

 

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de 

fonoaudiologia. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  

 

 

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de 

fonoaudiologia; desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere à área da 

comunicação escrita, oral, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica dos problemas 

de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar trabalhos de assistência relativos ao 

aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; elaborar laudos técnicos e realização de 

perícias técnico-legais relacionados com as atividades da área profissional do 

fonoaudiólogo; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, 

elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais; 

executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período de 16 horas semanais 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)Escolaridade: Nível Superior 

b)Habilitação Profissional: Habilitação especifica para o exercício da profissão – 

registro no CRF. 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público 
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SERVIÇO: Serviços de Saúde  

          CARGO: Odontólogo_1 

                              PADRÃO: 06 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende os cargos que tem como atribuições prestar 

assistência odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como 

planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública.  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Examinar, diagnosticar e tratar afeções da boca, dentes e região maxilofaxial, utilizando 

processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando 

via oral ou  parenteral, para tratar ou prevenir afeções dos dentes e da boca; manter 

registro dos pacientes examinados e tratados; fazer perícias odontoadministrativas, 

examinando a cavidade bucal  e os dentes, a fim de fornecer atestados de capacitação 

física para admissão de pessoal na prefeitura; efetuar levantamento que identifiquem 

indicadores odontológicos de saúde pública; participar do planejamento, execução e 

avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e 

programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da rede municipal de 

ensino e para a população de baixa renda; participar da elaboração de planos de 

fiscalização sanitária; executar outras tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

c) Horário: 12 horas semanais; 

d) Outras: O exercício da atividade exigirá a presença do servidor à noite, domingos e 

feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

b) Escolaridade: Nível Superior; 

b)  Habilitação Profissional:  Habilitação legal para o exercício da profissão; 

c) Idade: 18 anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: Serviços de Saúde 

   CARGO: Médico em Ginecologia 

   PADRÃO: 05 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: 

 

Realizar atendimento médico em ginecologia e obstetrícia, emergencialmente, visando o 

atendimento integral á mulher. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  

 

Prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de ginecologia e 

obstetrícia, realizar anamnese (Histórico Clínico), efetuar exame físico, efetuar exame 

ginecológico e/ou obstétrico, determinar o diagnóstico ou hipótese diagnóstica, solicitar 

exames laboratoriais e/ou ultra-sonografia quando julgar necessário, prescrever 

medicação, quando necessário, orientar mulheres e/ou gestantes quanto ao planejamento 

familiar, uso de métodos contraceptivos, controle de pré-natal, parto hospitalar, 

aleitamento materno entre outros aspectos, realizar acompanhamento pré-natal da 

gestante, com encaminhamento quando se fizer necessário, coletar material para exames 

de preventivo de CA de mama e colo uterino, quando julgar necessário, realizar palestras 

informativas, desenvolver atividades junto ao PACS e PSF, desenvolver atividades 

administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício 

do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim, 

utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas 

atribuições, demais atribuições pertinentes à profissão, segundo a classe, ordem ou 

conselho profissional específico. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período de 04 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)Escolaridade: Nível Superior 

b)Habilitação Profissional: Habilitação especifica para o exercício da profissão 

(Ginecologia) – registro no CRM. 

 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público 
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SERVIÇO: Serviços de Saúde e Assistência 

CARGO: Técnico em Enfermagem – PSF.  

PADRÃO: 05 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: As atribuições afetas as atividades e ações de nível médico 

técnico e auxiliar a equipe de enfermagem. Atuar no Programa de Saúde da Família 

criado pelo Governo Federal.   

 

  

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Planejar, preparar, orientar e supervisionar as 

atividades e ações de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem 

aos pacientes; prevenir o controle das doenças transmissíveis em geral e organizar 

programas de vigilância epidemiológica; orientar o pessoal de nível auxiliar nas tarefas 

afins; executar ações de assistência de enfermagem executados os privativos de 

enfermeiro; prevenir no controle sistemático da infecção hospitalar; atuar no Programa de 

Saúde da Família; executar outras tarefas afins. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outras: o exercício do cargo poderá determinar trabalho à noite, domingos e feriados.  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade:  2º grau  - formação em Técnico de Enfermagem de Nível Médio. 

b) Habilitação Profissional: Habilitação especifica para o exercício da função - registro 

no COREN.  

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº. 597/02). 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Motorista III – Caminhões e Ônibus 

                             PADRÃO: 05 

 

 

SINTESE DOS DEVERES:  Dirigir caminhões para o transporte  de passageiros e 

cargas, bem como, ônibus e máquinas pesadas, zelando pela segurança e conservação dos 

mesmos. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Dirigir caminhões,  ônibus,  e demais veículos similares, para o transporte de passageiros 

e cargas, a locais previamente definidos; verificar diariamente as condições do caminhão, 

ônibus e da máquina, antes de sua utilização; fazer pequenos reparos de emergência que 

não requeiram conhecimentos especiais; preencher mapas e formulários sobre a utilização 

diári8a do caminhão, ônibus ou da máquina, anotando a quilometragem no começo e no 

final do serviço, horário de saída e chegada e os dados relativos ao abastecimento, para 

controle da chefia; manobrar caminhões basculantes, para conduzi-los e posicioná-los nos 

locais de carga e descarga; acompanhar o carregamento do veículo, orientando a 

arrumação do material a ser transportado, a fim de manter o equilíbrio e evitar danos; 

zelar pela documentação própria, do caminhão ou do ônibus, para apresentá-los as 

autoridades, quando solicitado; zelar pelo bom andamento da viagem, guiando o ônibus, 

caminhão ou a máquina com atenção, observando o fluxo de transito, respeitando a 

sinalização e adotando as medidas cabíveis na preservação ou solução de qualquer 

incidente, para  garantir a segurança dos alunos municipais, demais passageiros e cargas, 

bem como, de transeuntes, dos outros veículos e do patrimônio publico; recolher 

periodicamente o caminhão, o ônibus ou a maquina a oficina, para revisão e lubrificação; 

manter a boa aparência do ônibus, caminhões e máquinas; recolher o ônibus, os 

caminhões e as máquinas após o transporte ou serviço realizado; no interesse da 

Administração Municipal, poderá desempenhar as funções de Operador de Máquinas, 

dirigindo o manobrando tratores, motoniveladora, carregadeiras, rolocompressor, e 

outras similares; operar mecanismo de tração e movimentação do implementos da 

máquina, acionado pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover 

levantar ou descarregar terra,  areia, cascalho, pedras e materiais análogos; executar 

serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo e similares;, executar 

atividades previstas no cargo de Motorista II, desempenhar outras tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais; 

b) Outras: a função poderá determinar o uso de uniforme, viagens e trabalhos a noite, aos     

sábados, domingos e feriados.  
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)   Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b)  Habilitação Profissional: . Carteira de Habilitação específica para o cargo. 

c)   Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei n.º 597/02). 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Operador de Máquinas II 

                              PADRÃO: 05 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que tem como atribuição operar 

máquinas  montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que 

servem para nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares, que exijam 

alto grau de complexidade. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

 Operar máquinas e equipamentos pesados, tais como retroescavadeira,  rolocompressor, e 

outras máquinas similares; conduzir e manobrar máquinas, acionando motores e 

manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as 

necessidades do serviço; operar máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para 

escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 

materiais análogos; executar serviços de escavação, terraplanagem nivelamento de solo e 

conservação de vias; 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 estabelecimento 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, trocar pneus, 

quando necessário; efetuar pequenos  reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para 

assegurar o bom funcionamento de equipamento; acompanhar os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e após executados, efetuar os testes 

necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 

trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 

controle da chefia; executar os serviços previstos no cargo de Operador de Máquinas II; 

executar outras tarefas afins; 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais.. 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional: . Carteira de Habilitação específica para o cargo. 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei n.º 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Artífice III 

                              PADRÃO: 05 

   Anexo da Lei nº 066/90, alterada pela Lei nº 285/94. 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos 

de construção civil,  que envolvam alvenaria e pintura; confecção de pegas de madeira em 

geral; instalação e conserto de sistemas elétricos; montagem e manutenção de 

encanamento, tubulação e demais condutores; forjamento de ferro, aço e outros elementos 

metálicos; outras atividades similares. 

  

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

a) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA: Preparar argamassa, misturando cimento, 

areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para o assentamento de 

alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando pedras 

ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e construções similares; assentar 

tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo 

com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e  outras partes da construção; 

revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento, assentando ladrilhos, 

azulejos e similares de acordo com instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre 

as partes inferiores e tetos de edificações; construir bases de concreto ou de outro 

material, conforme as especificações; construir bases de concreto ou de outro material, 

conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de 

máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, 

pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e  pisos, trocar telhas, 

aparelhos sanitários e similares. Montar tubulações para instalações elétrica, orientar e 

treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria; 

 

b) QUANTO AOS SERVIÇOS DE PINTURA: Limpar  e preparar superfícies a serem 

pintadas, raspando-as, lixando-as  e amassando-as, utilizando raspadeiras, solventes e 

outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando 

for o caso; retocar falhas e emendas nas superfícies,  a fim de corrigir defeitos e facilitar a 

aderência da tinta; preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias 

diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade 

especificadas; pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas de tintas e verniz, 

utilizando pincéis, rolos ou pistolas, orientar e treinar os servidores que auxiliam na 

execução dos trabalhos de pintura; 

 

c) QUANTO AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA: Selecionar a madeira e demais 

elementos necessários, escolhendo o material mais adequado para assegurar a qualidade 
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do trabalho; traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada,  seguindo o 

desenho ou modelo solicitado, a fim de possibilitar o corte; serrar, aplainar, alisar e furar 

a madeira, utilizando as ferramentas apropriadas (serrote, plaina, formão, furadeiras, 

entre outras) para obter os componentes necessários a montagem da peça; confeccionar 

portas, janelas e mobiliários diversos em madeira, montando as partes com utilização de 

pregos, parafusos, cola e ferramentas apropriadas para formar o conjunto projetado; 

instalar esquadrias, portas, janelas e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais 

previamente preparados, de acordo com a orientação recebida; reparar e conservar 

objetos de madeira,  substituindo total  ou parcialmente peças desgastadas e  deterioradas, 

ou  fixando partes soltas para recompor sua estrutura; orientar e treinar os servidores que 

auxiliam na  execução dos trabalhos de carpintaria; 

 

d) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE: Instalar fiação elétrica, quadros de 

distribuição, caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, esquemas 

especificações técnicas e instruções recebidas,  utilizando ferramentas manuais e 

elementos de fixação; testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes, 

para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar circuitos da instalação elétrica, 

utilizando aparelhos de precisão, elétricos ou eletrônicos, para detectar as partes 

defeituosas; reparar ou  substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, 

soldas e materiais isolantes, para manter as instalações  elétricas em condições de 

funcionamento; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos  

de eletricidade, inclusive quanto as precauções e medidas de segurança necessárias ao 

desempenho das tarefas; 

 

e) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ENCANAMENTO: Montar, instalar, conservar e reparar 

sistemas de tubulação de material metálico e não metálicos, de alta ou baixa pressão, 

unindo e vedando tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, prensa, maçarico e outros 

dispositivos mecânicos, mecânicos, para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e 

outros fluídos; instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras 

partes componentes de instalações hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e 

ferramentas manuais; instalar registros e outros acessórios de canalização, fazendo as 

conexões necessárias, para completar a instalação do sistema; manter em bom estado as 

instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes, tais como 

tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; orientar e 

treinar  os servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando 

quanto as medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para  o desempenho das 

tarefas; 

 

f) ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS: Manter-se em dia quanto as 

medidas de segurança para execução dos trabalhos, utilizando adequadamente o 

equipamento protetor e usando as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e 

chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha; 

zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizando nos 

serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou 

avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o 

conserto em  tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; manter limpo e arrumado o 
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local de trabalho; requisitar o material necessário a execução das atribuições típicas da 

classe; executar outras tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais. 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

c) Habilitação Profissional: . experiência  de dois anos e conhecimentos específicos para    

      o exercício de no mínimo quatro das atribuições acima descritas; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Almoxarife 

                              PADRÃO: 04 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que se destina a executar o controle 

físico e financeiro dos estoques de materiais em uso na prefeitura Municipal. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades de recebimento, conferencia, 

registro, armazenamento e  distribuição de materiais utilizados na Prefeitura; organizar  e 

manter estoques de materiais em condições de atender ao ritmo de  consumo; providenciar 

a reposição de materiais, solicitando a aquisição quando necessária; organizar e manter 

atualizada a escrituração referente ao movimento de entrada, saída, transferência e 

devolução de materiais; estabelecer a nomenclatura e descrição dos materiais, a fim de 

possibilitar a sua identificação; efetuar o recebimento de materiais remetidos pelos 

fornecedores, conferindo e encaminhando a nota fiscal, com o devido aceite, ao Setor de 

Compras e Materiais, para pagamento; fiscalizar os prazos de entrega dos materiais, pelos 

fornecedores, denunciando faltas ou incorreções verificadas no fornecimento; controlar o 

consumo de materiais, por espécie e por unidade administrativa, para a previsão de 

consumo e controle dos gastos; executar anualmente o inventário físico e financeiro de  

materiais; fornecer a contabilidade, com regularidade,  as informações sobre as alterações 

física e financeira do estoque; controlar para que todos os materiais passem pelo 

Almoxarifado, evitando-se entregas diretas nas Secretarias e/ou Unidades Administrativas; 

executar outras atividades afins. 

 

 

   

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais.. 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 2º grau completo; 

b) Habilitação Profissional: . experiência em controle de estoque; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 
 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: Serviços de Saúde e Assistência 

CARGO: Agente Sanitário e de Combate a Endemias  

PADRÃO: 04 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado, executar as 

ações e serviços de vigilância sanitária; participar de atividades que visem o controle de 

zoonoses e vetores; participar de ações que visem a educação da população, quanto a 

vigilância sanitária. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Compreende o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado, executar  

ações de vigilância sanitária; fiscalizar estabelecimentos comerciais e  industriais de 

alimentos, comércio ambulante de alimentos, transporte de alimentos; fiscalizar 

estabelecimentos de diversões públicas(piscinas, clubes, cinemas, circos, teatros, parques, 

ginásios de esportes, jogos eletrônicos, vídeo locadoras, boates);  fiscalizar postos de 

gasolina, hotéis, pensões, abatedouros, estabelecimento que comercializam agrotóxicos; 

coletar alimentos para análise e controle fiscal; participar da execução de programas de 

controle de zoonese(raiva,  leptospirose, hidatidose, toxoplasmose, cisticercose, 

tuberculose, brucelose) e de vetores(tunga, simelídeos culicedeos, ratos, moscas) e demais 

agravos de saúde pública no campo de abrangência; participar de ações que visem a 

educação da população, quanto a promoção, proteção e recuperação, do meio  ambiente, 

através de campanhas, palestras, reuniões, elaboração  de folhetos educativos, artigos, 

entre outras formas; executar as ações e serviços de promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente; fiscalização a criação de animais e demais agravos ao meio ambiente; 

fiscalizar habitações, para que sejam observados os requisitos de higiene; fiscalizar a 

emissão de poluentes sobre o solo, ar e água; fiscalizar os serviços de saneamento básico, 

tais como, abastecimento de água, remoção de resíduos sólidos, líquidos; fiscalizar, com o 

intuito de proteger a fauna e a flora, vedando as praticas que colocam em risco a função 

ecológica, paisagística ou de extinção das espécies; elaborar relatórios de inspeções e 

fiscalizações. Encaminhando, com periodicidade, ao chefe do setor. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais. 

  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 2º grau completo. 

b) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº. 597/02). 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Motorista II – Caminhões e  Máquinas Leves 

                              PADRÃO: 04 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Dirigir caminhões para o transporte de passageiros e cargas, 

bem como, máquinas  leves, zelando pela segurança e conservação do veículo. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Dirigir caminhões, máquinas leves e demais veículos 

similares, para  o transporte de passageiros e cargos, a locais previamente definidos; 

verificar diariamente as condições do caminhão ou da máquina, antes de sua utilização; 

fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais; 

preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do caminhão ou máquina, 

anotando a quilometragem no começo e no final do serviço, horário de saída e chegada e 

os dados relativos ao abastecimento, para controle da chefia; manobrar caminhões  

basculantes, para conduzi-los e posicioná-los nos locais de carga e descarga; acompanhar 

o carregamento do veículo, orientando a arrumação do material a ser transportado, a fim 

de manter o equilíbrio e evitar danos; zelar pela documentação própria e do caminhão, 

para apresentá-los as autoridades, quando solicitado; zelar pelo bom andamento da 

viagem, guiando o caminhão ou  a máquina com atenção, observando o fluxo de trânsito, 

respeitando a sinalização e adotando as medidas cabíveis na preservação ou solução de 

qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros e cargas, bem como, de 

transeuntes, dos outros veículos e do patrimônio público; recolher periodicamente o  

caminhão ou a máquina a oficina, para revisão e lubrificação, manter a boa aparência dos 

caminhões e máquinas; recolher os  caminhões e as máquinas após o transporte ou serviço 

realizado; eventualmente, executar atividades previstas no cargo de Motorista I, prestar 

serviços braçais de apoio na conservação de estradas, abertura de valas, bueiros, auxiliar 

nas tarefas de  construção de pontes; desempenhar demais tarefas afins; 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais; 

b) Outros: a função poderá determinar o uso de uniforme, viagens e trabalhos a noite, ao  

      sábados, domingos e feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)   Escolaridade: 1º grau incompleto; 

c) Habilitação Profissional: Carteira de Habilitação específica para o cargo. 

d)  Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei n.º  597/02). 
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RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 

SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Operador de Máquinas I 

                              PADRÃO: 04 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que tem como atribuição operar 

equipamentos máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos 

auxiliares que servem para nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e 

similares, que não exijam um alto grau de complexidade na condução e manobra. 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:   Operar máquinas e equipamentos pesados, tais 

como, tratores agrícolas e outras máquinas similares; conduzir e manobrar máquinas, 

acionando motores e manipulação os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 

conforme as necessidades do serviço; operar máquina, acionando pedais e alavancas de 

comando, para escavar, carregar, mover ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 

materiais análogos; executar serviços de escavação, terraplanagem  nivelamento de solo e 

conservação de vias; efetuar carregamento e descarregamento de material; zela 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, trocar pneus, quando necessário; 

efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e  

corretiva da máquina e seus implementos e após executados, efetuar os testes necessários; 

anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 

consumo de combustível, conservação e outras ocorrências , para controle da chefia; 

eventualmente,  prestar serviços braçais de apoio na conservação de estradas, abertura de 

valas, bueiros, auxiliar nas tarefas de  construção de pontes; desempenhar demais tarefas 

afins; 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais. 

  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional: Carteira de Habilitação específica para o cargo. 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei n.º  597/02). 
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RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 

SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Mecânico I – Automóveis e Utilitários  

                              PADRÃO: 04 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Efetuar consertos em automóveis e utilitários; manufaturar 

ou consertar acessórios para automóveis e utilitários; fazer soldas elétrica ou a oxigênio; 

converter ou adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletromecânicas; 

inspecionar e reparar automóveis e utilitários, inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e 

substituir, quando necessário, unidade e partes relacionadas com motores, válvulas, 

pistões, sistemas de lubrificação, refrigeração, transmissão, diferenciais, embreagens, 

eixos dianteiros e  traseiros, freios, carburadores, aceleradores, magnetos, geradores e 

distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir  buchas de mancais; ajustar anéis 

de seguimento; desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e consertar hidro-

vácuos;  reparar motores a gasolina ou álcool; socorrer veículos acidentados e 

imobilizados por defeitos mecânicos, podendo usar, em tais casos, carro-guincho; executar 

serviços de chapeação e pintura de automóveis e utilitários; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais. 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional: Curso de mecânica e experiência no exercício das atividades        

     descritas para o cargo; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

  

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Artífice II 

                              PADRÃO: 04 

  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos 

de construção civil,  que envolvam alvenaria e pintura; confecção de pegas de madeira em 

geral; instalação e conserto de sistemas elétricos; montagem e manutenção de 

encanamento, tubulação e demais condutores; forjamento de ferro, aço e outros elementos 

metálicos; outras atividades similares. 

  

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

a) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA: Preparar argamassa, misturando cimento, 

areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para o assentamento de 

alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando pedras 

ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e construções similares; assentar 

tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo 

com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e  outras partes da construção; 

revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento, assentando ladrilhos, 

azulejos e similares de acordo com instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre 

as partes inferiores e tetos de edificações; construir bases de concreto ou de outro 

material, conforme as especificações; construir bases de concreto ou de outro material, 

conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de 

máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, 

pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e  pisos, trocar telhas, 

aparelhos sanitários e similares. Montar tubulações para instalações elétrica, orientar e 

treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria; 

 

b) QUANTO AOS SERVIÇOS DE PINTURA: Limpar  e preparar superfícies a serem 

pintadas, raspando-as, lixando-as  e amassando-as, utilizando raspadeiras, solventes e 

outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando 

for o caso; retocar falhas e emendas nas superfícies,  a fim de corrigir defeitos e facilitar a 

aderência da tinta; preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias 

diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade 

especificadas; pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas de tintas e verniz, 

utilizando pincéis, rolos ou pistolas, orientar e treinar os servidores que auxiliam na 

execução dos trabalhos de pintura; 

 

c) QUANTO AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA: Selecionar a madeira e demais 

elementos necessários, escolhendo o material mais adequado para assegurar a qualidade 

do trabalho; traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada,  seguindo o 

desenho ou modelo solicitado, a fim de possibilitar o corte; serrar, aplainar, alisar e furar 
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a madeira, utilizando as ferramentas apropriadas (serrote, plaina, formão, furadeiras, 

entre outras) para obter os componentes necessários a montagem da peça; confeccionar 

portas, janelas e mobiliários diversos em madeira, montando as partes com utilização de 

pregos, parafusos, cola e ferramentas apropriadas para formar o conjunto projetado; 

instalar esquadrias, portas, janelas e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais 

previamente preparados, de acordo com a orientação recebida; reparar e conservar 

objetos de madeira,  substituindo total  ou parcialmente peças desgastadas e  deterioradas, 

ou  fixando partes soltas para recompor sua estrutura; orientar e treinar os servidores que 

auxiliam na  execução dos trabalhos de carpintaria; 

 

d) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE: Instalar fiação elétrica, quadros de 

distribuição, caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, esquemas 

especificações técnicas e instruções recebidas,  utilizando ferramentas manuais e 

elementos de fixação; testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes, 

para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar circuitos da instalação elétrica, 

utilizando aparelhos de precisão, elétricos ou eletrônicos, para detectar as partes 

defeituosas; reparar ou  substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, 

soldas e materiais isolantes, para manter as instalações  elétricas em condições de 

funcionamento; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos  

de eletricidade, inclusive quanto as precauções e medidas de segurança necessárias ao 

desempenho das tarefas; 

 

e) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ENCANAMENTO: Montar, instalar, conservar e reparar 

sistemas de tubulação de material metálico e não metálicos, de alta ou baixa pressão, 

unindo e vedando tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, prensa, maçarico e outros 

dispositivos mecânicos,  para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e outros fluídos; 

instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras partes 

componentes de instalações hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas 

manuais; instalar registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões 

necessárias, para completar a instalação do sistema; manter em bom estado as instalações 

hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes, tais como tubulações, 

válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; orientar e treinar  os 

servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando quanto as 

medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para  o desempenho das tarefas; 

 

f) ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS: Manter-se em dia quanto as 

medidas de segurança para execução dos trabalhos, utilizando adequadamente o 

equipamento protetor e usando as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e 

chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha; 

zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizando nos 

serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou 

avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o 

conserto em  tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; manter limpo e arrumado o 

local de trabalho; requisitar o material necessário a execução das atribuições típicas da 

classe; executar outras tarefas afins. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais. 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional: . experiência  de um ano e conhecimentos específicos para o 

exercício de no mínimo três das atribuições acima descritas; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Auxiliar de Enfermagem   

                              PADRÃO: 04 

 

 

 

 

 

SINTESE DE ATRIBUIÇÕES: Fazer curativos diversos, desinfetando e aplicando os 

medicamentos apropriados; aplicar, injeções musculares e intravenosas, bem como 

vacinas, segundo prescrição médica; ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, 

observando os horários e doses prescritos pelo médico responsável; verificar a 

temperatura, pressão arterial e pulsação dos pacientes, empregando técnicas e 

instrumentos apropriados; receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento 

médico e odontológico; preparar pacientes para  consultas e exames; coletar material 

para exames de laboratório; lavar e esterilizar instrumentos e equipamentos 

médico/odontológicos; auxiliar o médico ou o dentista no preparo do material a ser 

utilizado, bem como no atendimento dos pacientes; substituir medicamentos, com base em 

orientação médica; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e 

instrumentos médico/odontológicos; controlar e manter atualizado o fichário contendo 

informações sobre os pacientes, tratamentos e medicamentos ministrados e outros dados 

de interesse médico; fazer visitas domiciliares e as escolar segundo  programação 

estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse médico; manter o local 

de trabalho limpo e arrumado; orientar servidores que auxiliam na execução das 

atribuições típicas da classe e executar outras tarefas afins. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outras: o exercício do cargo determinará trabalho à noite, sábados, domingos e  

      feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 2º grau completo e certificado de conclusão do curso de Auxiliar de  

Enfermagem; 

b) Habilitação Profissional: específica para ao exercício da função; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Auxiliar de Administração 

                              PADRÃO: 03 

 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que 

requeiram alguma capacidade de julgamento. 

 

 

 

 

SINTESE DE ATRIBUIÇÕES: Redigir informações simples, ofícios, cartas, memorando, 

telegramas; executar trabalhos de datilografia em geral; secretariar reuniões, lavrar atas 

e fazer quaisquer expedientes a respeito; fazer registros; fazer registros  relativos a 

dotações orçamentárias, elaborar e conferir folhas de pagamentos; classificar expedientes 

e documentos; fazer o controle  da movimentação de processos ou papéis, organizar mapas 

e boletins demonstrativos; fazer anotações em fichas e manusear fichários; providenciar a 

expedição de correspondência; conferir materiais e suprimentos em geral com as faturas, 

conhecimentos ou notas de entrega; levantar a freqüência de servidores; executar outras 

tarefas correlatas.   

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais. 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau completo; 

b) Habilitação Profissional: curso de datilografia ou treinamento específico;        

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Telefonista 

                              PADRÃO: 03 

 

  

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Desempenhar as funções de telefonista ou  mesmo coordenar 

e supervisionar os serviços de uma Central Telefônica; no interesse da Administração 

Municipal, poderá desempenhar a função de Auxiliar de Administração. 

 

 

 

SINTESE DE ATRIBUIÇÕES:  Fazer a distribuição e a supervisão dos serviços de uma 

Central  Telefônica; controlar as operações realizadas pela Central Telefônica; orientar a 

conservação e manutenção dos aparelhos telefônicos; fazer a escala de trabalho para as 

telefonistas que atuam na Central  Telefônica; zelar pela manutenção de toda a 

aparelhagem pertencente a Central Telefônica; zelar pelo bom atendimento ao público e 

àqueles que utilizam os serviços da Central Telefônica; no interesse da Municipalização, 

poderá desempenhar função em outros locais de trabalho ou mesmo desempenhar as 

mesmas funções  afetas ao Auxiliar de Administração e outras correlatas. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outras: no exercício da função exige prestação de serviços a noite, aos sábados,  

      domingos e feriados. 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau completo; 

b) Habilitação Profissional: experiência no manejo de mesas de ligação e aparelhos  

      telefônicos;        

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

d) Outros: boas condições auditivas e de audição. 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Motorista I – Automóveis e Utilitários  

                              PADRÃO: 03 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Dirigir veículos leves, com automóveis e utilitários, para 

transporte de passageiros, zelando pela segurança e conservação dos mesmos. 

  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Dirigir veículos leves, como automóveis, utilitários e 

similares, para o  transporte de passageiros; verificar diariamente as condições do 

veículo, antes de sua utilização; fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram 

conhecimentos especiais; preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do 

veículo,  anotando a quilometragem no começo e no final  do serviço, horário  de saída e 

chegada e os dados relativos ao abastecimento, para controle da chefia; transportar e 

recolher servidores, doentes e  demais passageiros em local e hora determinada, 

conduzindo-os conforme o itinerário estabelecido ou instruções específicas; recolher 

periodicamente os veículos a oficina, para revisão e lubrificação; manter a boa aparência 

dos veículos; zelar pela documentação própria e do automóvel, para apresentá-los as 

autoridades, quando solicitado; zelar pelo bom andamento da viagem, guiando o 

automóvel com atenção, observando o fluxo de trânsito, respeitando a sinalização e 

adotando as medidas cabíveis na preservação ou solução de qualquer incidente, para  

garantir a segurança dos passageiros, bem como, de transeuntes,  dos outros veículos e do 

patrimônio público; recolher os veículos após o transporte ou serviço realizado; 

eventualmente, prestar serviços de apoio a administração; desempenhar outras tarefas 

afins; 

  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outros: a função poderá determinar o uso de uniforme, viagens e trabalhos a noite, 

aos  sábados, domingos e feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional: Carteira de Habilitação  específica para o cargo.   

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei n.º  597/02). 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Artífice I 

                              PADRÃO: 03 

  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos 

de construção civil,  que envolvam alvenaria e pintura; confecção de pegas de madeira em 

geral; instalação e conserto de sistemas elétricos; montagem e manutenção de 

encanamento, tubulação e demais condutores; forjamento de ferro, aço e outros elementos 

metálicos; outras atividades similares. 

  

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

a) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA: Preparar argamassa, misturando cimento, 

areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para o assentamento de 

alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando pedras 

ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e construções similares; assentar 

tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo 

com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e  outras partes da construção; 

revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento, assentando ladrilhos, 

azulejos e similares de acordo com instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre 

as partes inferiores e tetos de edificações; construir bases de concreto ou de outro 

material, conforme as especificações; construir bases de concreto ou de outro material, 

conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de 

máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, 

pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e  pisos, trocar telhas, 

aparelhos sanitários e similares. Montar tubulações para instalações elétrica, orientar e 

treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria; 

 

b) QUANTO AOS SERVIÇOS DE PINTURA: Limpar  e preparar superfícies a serem 

pintadas, raspando-as, lixando-as  e amassando-as, utilizando raspadeiras, solventes e 

outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando 

for o caso; retocar falhas e emendas nas superfícies,  a fim de corrigir defeitos e facilitar a 

aderência da tinta; preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias 

diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade 

especificadas; pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas de tintas e verniz, 

utilizando pincéis, rolos ou pistolas, orientar e treinar os servidores que auxiliam na 

execução dos trabalhos de pintura; 

 

c) QUANTO AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA: Selecionar a madeira e demais 

elementos necessários, escolhendo o material mais adequado para assegurar a qualidade 

do trabalho; traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada,  seguindo o 

desenho ou modelo solicitado, a fim de possibilitar o corte; serrar, aplainar, alisar e furar 

a madeira, utilizando as ferramentas apropriadas (serrote, plaina, formão, furadeiras, 
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entre outras) para obter os componentes necessários a montagem da peça; confeccionar 

portas, janelas e mobiliários diversos em madeira, montando as partes com utilização de 

pregos, parafusos, cola e ferramentas apropriadas para formar o conjunto projetado; 

instalar esquadrias, portas, janelas e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais 

previamente preparados, de acordo com a orientação recebida; reparar e conservar 

objetos de madeira,  substituindo total  ou parcialmente peças desgastadas e  deterioradas, 

ou  fixando partes soltas para recompor sua estrutura; orientar e treinar os servidores que 

auxiliam na  execução dos trabalhos de carpintaria; 

 

d) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE: Instalar fiação elétrica, quadros de 

distribuição, caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, esquemas 

especificações técnicas e instruções recebidas,  utilizando ferramentas manuais e 

elementos de fixação; testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes, 

para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar circuitos da instalação elétrica, 

utilizando aparelhos de precisão, elétricos ou eletrônicos, para detectar as partes 

defeituosas; reparar ou  substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, 

soldas e materiais isolantes, para manter as instalações  elétricas em condições de 

funcionamento; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos  

de eletricidade, inclusive quanto as precauções e medidas de segurança necessárias ao 

desempenho das tarefas; 

 

e) QUANTO AOS SERVIÇOS DE ENCANAMENTO: Montar, instalar, conservar e reparar 

sistemas de tubulação de material metálico e não metálicos, de alta ou baixa pressão, 

unindo e vedando tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, prensa, maçarico e outros 

dispositivos mecânicos,  para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e outros fluídos; 

instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras partes 

componentes de instalações hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas 

manuais; instalar registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões 

necessárias, para completar a instalação do sistema; manter em bom estado as instalações 

hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes, tais como tubulações, 

válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; orientar e treinar  os 

servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando quanto as 

medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para  o desempenho das tarefas; 

 

f) ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS: Manter-se em dia quanto as 

medidas de segurança para execução dos trabalhos, utilizando adequadamente o 

equipamento protetor e usando as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e 

chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha; 

zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizando nos 

serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou 

avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o 

conserto em  tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; manter limpo e arrumado o 

local de trabalho; requisitar o material necessário a execução das atribuições típicas da 

classe; executar outras tarefas afins. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais. 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional:  conhecimentos específicos para o exercício de no mínimo 

duas das atribuições acima descritas; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Auxiliar de Saúde 

                              PADRÃO: 03 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende os cargos que tem como atribuições atender e 

encaminhar doentes e consulentes ao posto de saúde ou hospital, bem como executar, sob 

supervisão direta, pequenas tarefas auxiliares de apoio à assistência médica  e 

odontológica. 

 

  

 

SINTESE DE ATRIBUIÇÕES:  Receber, registrar e encaminhar doentes e consulentes 

para atendimento médico e  odontólogico; preencher fichas com os dados individuais dos  

pacientes, bem como boletins de informação médica; atender a  chamadas telefônicas, 

prestando informações e anotando recados para, oportunamente, transmiti-los, aos seus 

respectivos  destinatários; receber, registrar e encaminhar material para exame de 

laboratório; controlar o fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos 

pacientes, organizando-os e  mantendo-os atualizados para possibilitar ao médico  ou 

cirurgião-dentista consulta-los, quando necessário; auxiliar o médico ou dentista no 

preparo do material a ser utilizado na consulta; executar, quando necessário, tarefas de 

auxiliares de enfermagem; zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das 

dependências do local de trabalho; executar outras tarefas afins. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b)  Outras: sujeito ao trabalho noturno, sábado, domingos e feriados. 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau completo. 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Operário de Serviços Gerais  

                              PADRÃO: 02 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos braçais que não exijam especialização; 

serviços de limpeza urbana; apoio aos serviços de transportes e conservação de estradas. 

  

  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:   Carregar e descarregar veículos em geral; 

transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção em geral e outros; 

fazer mudanças, proceder abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, 

lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de 

oficinas e depósitos de lixos; recolher lixo a domicílio, operando caminhões de asseio 

público; auxiliar em tarefa de construção, calçamento e  pavimentação em geral; auxiliar 

no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de 

abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos rodoviários; aplicar 

inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de  jardinagem, cuidar de árvores 

frutíferas; proceder a apreensão de animais  soltos em vias públicas; quebrar e britar 

pedras; executar tarefas correlatas. 

  

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais; 

b) Outros: sujeito ao uso de uniforme fornecido pelo município  ao trabalho desabrigado. 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional:    experiência comprovada em trabalhos braçais; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Servente 

                              PADRÃO: 01 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Proceder a limpeza e conservação das instalações da 

Prefeitura e prédios municipais; fazer a arrumação e remoção de móveis; máquinas e 

materiais. 

 

   

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Fazer trabalhos de limpeza nas diversas  

dependências da Prefeitura e outros  prédios da municipalidade; proceder a limpeza de 

pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; remover lixo e detritos; lavar e 

encerrar assoalhos; retirar o pó de livros e estantes, armários, etc.; fazer arrumação nas 

salas da Prefeitura; proceder arrumação, conservação e remoção de móveis, máquinas e 

materiais; preparar café e servi-lo; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outros:   sujeito  ao  uso  de  iniforme  e  equipamento  de  proteção  individual   a   ser  

     fornecido pelo município. 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto; 

b) Habilitação Profissional:    experiência a prática para uso da função; 

c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Contínuo 

                              PADRÃO: 01 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos internos e externos, de coleta e de 

entrega de correspondência, documentos e encomendas e outros afins. 

 

   

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Executar serviços internos e externos; entregar 

documentos, mensagens e encomendas ou pequenos volume; efetuar pequenas compras e 

pagamentos de contas para atender as necessidades exigidas para o bom andamento do 

serviço; auxiliar nos  serviços de escritório, arquivamento e abrindo pastas, classificando 

folhas e preparando etiquetas; encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-

os ou prestando-lhes informações necessárias; anotar recados e  telefonemas; controlar 

entregas e recebimentos, assinando ou  solicitando protocolos para comprovar a execução 

dos serviços, coletas, assinar em documentos diversos; auxiliar no recebimento e 

distribuição de materiais e suprimentos em geral; realizar  tarefas em almoxarifados tais 

como: separar, contar e  classificar peças e ferramentas; controlar a saída de ferramentas 

e equipamentos sob guarda do almoxarifado; operar mimeógrafo;  operar fotocopiadora; 

servir café e, eventualmente, fazê-lo; executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 4ª série do 1º grau; 

b) Habilitação Profissional:    desembaraço para o desempenho das atribuições atinentes  

     ao  cargo. 

 c) Idade: 18  anos (Redação dada pela Lei nº 597/02). 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Edital para Concurso Público. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Secretário 

                              PADRÃO: CC8 ou FG8  

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Exercer a direção, orientar, coordenar e controlar os 

trabalhos de uma Secretaria Municipal. 

 

   

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:   Zelar pelo cumprimento de projetos e programas 

baseados em critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao Prefeito, na época 

própria, o programa anual de trabalho do seu órgão, supervisionar a elaboração da 

proposta orçamentária de seu órgão, apresentar  periodicamente, relatório das atividades 

de seu órgão; proferir despachos decisórios e interlocutórios, em processos atinentes a 

assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da Secretaria 

de Administração a admissão e/ou dispensa de pessoal; indicar ao Prefeito funcionários 

para o preenchimento das funções de chefia que lhe são subordinadas ou propor sua 

destituição; fazer comunicar ao setor competente as  transferências de bens móveis e 

equipamentos; aprovar a escala de  férias dos servidores de seu órgão; manter rigoroso 

controle de entrada  e saída do material requisitado; visar atestados e  certidões a 

qualquer título, fornecidas pelo órgão sob sua direção; abonar faltas de até três dias; 

conceder licença para  tratamento de saúde até 8 dias para o pessoal que atua em seu 

órgão; cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em leis e regulamentos;  

executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outras: contato com o público, o exercício e/ou função poderá determinar a realização  

de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

  

 

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Procurador Geral do Município 

                              PADRÃO: CC7 ou FG7  

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Prestar assessoria jurídica ao Chefe de Executivo e aos 

órgãos administrativos da Prefeitura Municipal. 

 

   

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:    Representar o município em qualquer  instância 

judicial, atuando nos feito em que a mesma seja autora ou ré, assistente, oponente ou 

simplesmente interessada; participar de inquéritos administrativos e dar orientação na  

orientação dos mesmos; efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; emitir por escrito, os 

pareceres que lhe forem solicitados, fazendo os estudos necessários de alta indagação, nos  

campos da pesquisa da doutrina, da legislação e da jurisprudência , de forma a apresentar 

um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; responder as consultas sobre 

interpretação de  textos legislativos, que interessarem ao serviço público municipal; 

estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o município 

a solucionar problemas administrativos; estudar, redigir e minutar termos de compromisso 

e responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios, 

contratos, atos que  se fizerem necessários a legislação municipal; estudar, redigir e 

minutar desapropriações, doações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, 

doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar anteprojetos de lei 

e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários a formalização dos títulos 

administrativos que versem sobre assuntos jurídicos; promover, quando necessário, a 

representação do Município nos termos do artigo 12, inciso II, do Código de Processo 

Civil; executar tarefas correlatas. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outras:, o exercício e/ou função poderá determinar a realização  de viagens e 

trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

  

 

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Supervisor de Controle Interno 

                              PADRÃO: CC6 ou FG6  

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que se destina a supervisão e controle 

interno dos trabalhos, observando o planejamento, normas e rotinas administrativas, nas  

diversas áreas de atuação da Prefeitura; identificação de novos  métodos e processos 

administrativos, que visem a eficiência, eficácia  e efetividade no serviço público. 

   

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:     Acompanhar e supervisionar os serviços 

executados, para que sigam os padrões  estabelecidos, com objetividade, exatidão, 

produtividade e racionalização dos recursos disponíveis; identificar necessidades  e 

propor  alternativas para a implantação de novos métodos e processos de controle interno 

na Prefeitura, para agilizar e racionalizar os trabalhos; estabelecer normas para a 

implantação de um fluxo permanente de informações entre as diversas Secretarias e suas 

Unidades Administrativas; assessorar o  Prefeito e Secretários quanto a atividade de 

Controle Interno; outras competências afins. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: nível superior 

b) Habilitação Profissional:    experiência  em  assuntos ligados a Administração do Setor    

    Público, envolvendo, principalmente, o Controle Interno. 

  

 

  

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: De Administração de Compras 

CARGO: Chefe da Central de Compras 

PADRÃO: CC6 ou FG6  

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Chefiar, assessorar e dirigir a Central de Compras do 

Município. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessorar com antecedência o preparo as licitações 

de materiais e serviços que a Administração necessita anualmente em razão da 

programação realizada pelas Secretarias; Coordenar o chamamento anual de 

fornecedores para o cadastro; Exigir dos servidores subordinados a manutenção 

atualizada do Cadastro de Fornecedores, tanto para participação em licitações quanto 

para as compras com dispensa ou inexigibilidade de licitações, organizando-os por 

categorias e grupos segundo a especialização, qualificação técnica e econômica; Exigir 

dos servidores subordinados a manutenção e atualização do banco de dados com preços 

de mercado para os produtos que a administração comprar; Orientar a realização de 

todas as compras e licitações, processos de dispensas inexigibilidades de licitações do 

Município; Estabelecer o contato com o fornecedor com vistas a identificar o valor e a 

data dos pagamentos; Orientar a emissão de ordem de compra e da ordem do empenho; 

Coordenar estudos para a elaboração do processo de padronização de materiais e 

serviços; Exigir dos servidores subordinados a realização do registro de preços; Chefiar, 

assessorar e dirigir outras tarefas correlatas e afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)Horário: a disposição do Prefeito Municipal 

b)Outras: o exercício da função poderá determinar o acompanhamento de diligências no 

Almoxarifado Municipal. 

 

Recrutamento: Indicação pelo Prefeito Municipal 

Escolaridade: Segundo Grau. 
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SERVIÇO: de Obras 

          CARGO: Assessor Técnico em Obras 

                              PADRÃO: CC5 ou FG5  

 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Assessorar, pesquisar, supervisionar, fiscalizar e 

acompanhar trabalhos técnicos de engenharia de operação em serviço público municipal. 

   

   

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Proceder a supervisão sobre a execução e operação 

de trabalhos topográficos e de serviços relativos a construção e conservação de estradas 

de rodagem, pontes e bueiros; assessorar a execução, fiscalização, rodagem, pontes e 

bueiros; assessorar a execução, fiscalização, operação e manutenção dos sistemas e 

medição e controle elétrico, bem como a operação e controle e manutenção dos sistemas 

de medição; realizar assessoramento técnico; executar inspeções relacionadas com 

projetos nas diversas áreas de engenharia, comandar execuções de tarefas afins, na 

Secretaria Municipal de Obras e Saneamento conforme as determinações do Secretário de  

Obras.    

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outras: o exercício  do  cargo  poderá  exigir  a  prestação de serviço externo, a noite,  

     Domingo e feriados. 

 

 

   

  

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Chefe de Obras 

                              PADRÃO: CC5 ou FG5  

 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Chefiar as atividades de pessoal de obras e das leis 

municipais referentes a execução de obras particulares. 

   

   

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Coordenar as atividades dos serviços de obras da 

municipalidade, na construção e conservação de pontes, bueiros, estradas municipais, 

assessoramento e auxiliando a Secretaria do Obras, nestas atividades; bem com, 

acompanhar o andamento das construções  pela Prefeitura, a fim de constar a sua 

conformidade com as  plantar devidamente aprovadas; suspender obras iniciadas sem a 

aprovação ou em desconformidade com as plantar aprovadas; verificar denuncias e fazer  

notificações sobre  construções clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis; 

comunicar a autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, 

tomando as medidas que se fizerem necessárias em cada caso; prestar informações em 

requerimentos sobre construções de prédios novos; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais. 

b)  Outras: o serviço de fiscalização exige atividade externa a qualquer hora do dia ou da  

      noite. 

 

 

 

   

  

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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  SERVIÇO: de Educação e Cultura 

  CARGO: Coordenador do Transporte Escolar 

  PADRÃO: CC5 ou FG5  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Chefiar todas as atividades do Transporte Escolar do 

Município, organizando e orientando a saída e chegada dos veículos. Organizar e 

programar os trabalhos específicos do setor, promovendo o controle do desempenho de 

pessoal e o uso dos veículos e do material para necessário para assegurar o 

desenvolvimento normal das rotinas de trabalho. Efetuar a escala de trabalho dos 

motoristas e dos demais servidores ligados ao setor.Verificar a habilitação e qualificação 

profissional dos motoristas. 

  

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Efetuar a escala de trabalho, inclusive de férias, dos 

motoristas dos veículos de transporte escolar e dos demais servidores ligados a atividade. 

Coordenar os horários de saída e chegada dos veículos, procedendo as devidas escalas. 

Autorizar e determinar as movimentações dos veículos. Encaminhar os veículos para as 

vistorias previstas em lei ou regulamentos, verificando o seu estado de funcionamento, 

encaminhando-os, quando necessário, para a manutenção.  Fiscalizar o uso e a 

manutenção dos veículos pelos seus condutores, no que lhes couber.  Supervisionar o 

controle dos veículos e seu destino. Fazer como que sejam registradas em controle 

próprio a quilometragem e o consumo de combustível dos veículos.  Autorizar 

movimentações, reparos e consertos. Efetuar a analise do funcionamento das diversas 

rotinas, observando e efetuando estudos e ponderações a respeito para propor medidas 

de simplificação e melhoria dos trabalhos, dando orientação e informações a respeito dos 

mesmos, para assegurar sua eficiente execução. Prestar informações sobre processos, 

papéis e serviços que estão sob seu controle e execução, a fim de que os interessados 

possam saber a respeito. Elaborar relatórios periódicos, fazendo exposições pertinentes 

para informar sobre o andamento dos trabalhos. Promover o comportamento disciplinar 

entre os servidores sob sua responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento dos 

regulamentos, ordens e instruções de serviço, para obter um clima favorável ao maior 

rendimento do trabalho. Avaliar a produção tanto no aspecto qualitativo quanto ao 

quantitativo, considerando a eficiência de cada servidor e os recursos materiais 

disponíveis para concluir a respeito e determinar novos procedimentos, se for o caso. 

Auxiliar na realização de estudos de simplificação de tarefas administrativas, executando 

levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais inclusive os 

exigidos pelo Sistema de Controle Interno; Zelar e prestar contas do patrimônio público 

de sua responsabilidade. Integrar e realizar atividades de sindicância e processos 

administrativos. Executar outras tarefas correlatas e afins. 

  

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal 
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b) Outras:   O  exercício  da função  poderá  determinar  a  realização  de  viagens, 

participação de cursos, etc.. bem como poderá exigir,  atividade em feriados, sábados e 

domingos, a critério da administração.  

  

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

ESCOLARIDADE: 2º grau 
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SERVIÇO: de Administração Geral  

          CARGO: Chefe de Departamento 

                              PADRÃO: CC5 ou FG5  

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES:  Chefiar as atividades de um departamento, coordenando, 

organizando e orientando os trabalhos específicos do mesmo e controlando o desempenho 

do pessoal, para assegurar, para assegurar a eficiência e a produtividade no trabalho. 

            

            

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Coordenar e fiscalizar as atividades a cargo do 

departamento sob sua  direção, fazendo cumprir as rotinas administrativas; promover o 

aperfeiçoamento dos serviços, visando a implantação e racionalização de métodos e 

processos de trabalho; elaborar e apresentar relatórios de levantamentos solicitados e do 

trabalho realizado; distribuir e supervisionar os serviços, observando as normas de 

simplificação e agilização administrativa; despachar e visar documento expedidos pelo 

órgão que chefia; proferir despachos em processos de sua competência, encaminhando-os 

ao protocolo ou ao órgão competente; organizar e administrar as escalas de férias do 

pessoa que lhe e diretamente  subordinado; fornecer ao Secretário, nos prazos  

estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão dos 

programas, projetos e atividades desenvolvidas; fazer cumprir o horário de trabalho; 

manter o pessoal sob sua direção motivado para o trabalho; exercer outras atividades 

afins. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outros: o exercício da função poderá determinar a realização de viagens, participação 

em cursos, etc. 

 

 

  

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Chefe de Gabinete 

                              PADRÃO: CC4 ou FG4  

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Assistir ao Prefeito em suas atividades relacionadas com 

autoridades e atendimento ao púbico em geral. 

  

   

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Atender as pessoas que desejarem falar com o 

Prefeito, encaminhando-as orientando-as para a solução dos respectivos assuntos ou 

marcando-lhes  audiência; atender ou encaminhar aos órgãos competentes, de acordo com 

o assunto, que lhe disser respeito, as pessoas que solicitarem informações ou serviços da 

Prefeitura; organizar audiências do Prefeito, selecionando os pedidos coligando dados 

para a c compreensão do histórico dos assuntos, análise e decisão final; organizar a 

agenda de atividades e programas oficiais do  Prefeito e tomar as providências necessárias 

para a sua observância; acompanhar nos órgãos municipais o andamento das 

providências determinadas pelo Prefeito; fazer registros relativos as audiências, visitas, 

conferências e reuniões que  deva participar ou que tenham o interesse do Prefeito, 

coordenando as providências com elas relacionadas; programar solenidades, coordenar 

as expedições de convites e anotar as  providências que se tornem necessárias ao fiel 

cumprimento do programa; dirigir o cerimonial do Prefeito; providenciar  

encaminhamento de pedido de diárias ou de despesas de viagens do Prefeito ao órgão 

competente da Prefeitura, bem como a devida prestação de contas dessas despesas; 

executar outras tarefas correlatas. 

 

  
 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais 

b)  Outras: o exercício  do  cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens   

      e  trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

  

 

  

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Saúde e Assistência  

          CARGO: Assessor de Bem Estar Social 

                              PADRÃO: CC4 ou FG4  

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Planejar programas de bem estar social e promover a sua 

execução; estudar, planejar, diagnosticar e supervisionar os trabalhos relativos ao bem 

esta social.           

             

     

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Realizar ou orientar estudos e pesquisas  no campo 

da assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; 

orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar 

pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos 

mesmos e assistindo os familiares; solicitar ou promover inquéritos sobre a situação social 

de escolares e de sua família; fazer triagem dos casos apresentados para estudo e 

encaminhamento; estudar os antecedentes da família,  participar de estudo e diagnóstico 

dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; 

supervisionar o serviço social; colaborar com informações sobre situação moral e 

financeira de pessoas que desejarem receber ou adotar crianças; manter contato direto 

com o Conselhos Municipais, especialmente, da Criança e do Adolescente, visando a 

resolução de problemas; fazer levantamentos  sócio-econômico com vistas a planejamento 

habitacional nas comunidades; prestar assessoria e  assistência a condenados por delito 

ou  contravenção, bem como a suas respectivas famílias; diligencias para promover  a 

reintegração dos condenados a suas famílias e na sociedade; coordenar e promover ações 

com grupos da 3ª idade; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Ensino Médio(2º grau) 

b) Outros: o exercício da função poderá determinar a realização de viagens, participação 

em cursos, etc. 

 

  

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Obras e Saneamento 

          CARGO: Chefe da Central de Britagem 

                              PADRÃO: CC4 ou FG4  

 
 
 
 
SINTESE DOS DEVERES: Chefiar as atividades do central de britagem, organizando e 

orientando os trabalhos específicos do mesmo; assegurar a segurança, eficiência e a 

produtividade nas atividades.  

 
 
 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

 

Coordenar as atividades de britagem da municipalidade; acompanhar o andamento da 

britagem,  assessorando a Secretaria de Obras nestas atividades; organizar e executar os 

serviços de britagem; receber determinações de serviços a serem executados e promover a 

competente realização, no prazo determinado; efetuar a regulagem das máquinas, para 

adequá-las ao tamanho da brita solicitada; inspecionar, requisitar material de trabalho 

visando o bom funcionamento do equipamento; cumprir e fazer cumprir as medidas de 

segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade, 

acompanhando, distribuindo e supervisionando o serviço; manter controle sobre o horário 

de saída e chegadas dos servidores sob sua responsabilidade; manter controle mensal das 

atividades desenvolvidas pelo setor de britagem, como produção e destino da brita; 

comunicar a autoridade competente as irregularidades  e problemas encontrados; prestar 

informações necessárias quando solicitado; coordenar a manutenção e funcionamento do 

equipamento de britagem; zelar pela boa imagem da Administração Municipal; executar 

outras tarefas correlatas de chefia e assessoramento. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outras: o serviço poderá exigir  atividade em feriados, sábado e domingo, a  

     critério da administração. 

 

 

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Saúde e Assistência  

CARGO: Chefe do Setor de Veículos Leves e Ambulância 

                              PADRÃO: CC4 ou FG4  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Chefiar e coordenar as atividades dos veículos leves e 

ambulâncias destinados ao atendimento dos serviços de saúde e de ação social, bem como 

seus condutores. Planejar a manutenção e o uso racional dos mesmos.  

       

     

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Chefiar as atividades dos veículos leves  da 

municipalidade, como automóveis, ambulâncias, utilitários e similares destinados ao  

transporte de assistidos da secretaria da saúde e da ação social; organizar e chefiar a 

locomoção dos  doentes e dos assistidos em local, roteiro e hora determinada, conduzindo-

os conforme o itinerário estabelecido ou instruções específicas; supervisionar a utilização 

dos veículos, zelando pela manutenção e  a boa aparência dos mesmos. Efetuar contatos 

com órgãos ligados a ação social, a saúde, ambulatórios,  nosocômios e afins, no sentido  

de agendar o encaminhamento de pacientes e assistidos, bem como obter vagas para os 

encaminhamentos emergenciais. Chefiar e organizar o horário dos motoristas e dos 

plantões de atendimento. Dirigir veículos no exercício de sua atividade. Prestar  serviços 

de apoio a administração; desempenhar outras tarefas afins; 

   

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outros:  O exercício da função poderá  determinar a realização de 

viagens,  participação de cursos, etc.  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto 

b)Habilitação Profissional:  Carteira de Habilitação específica para o 

Cargo.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO SUL 
                      Rua do Comércio, 124 –  Ipiranga do Sul/RS – CEP 99925-000  – Fone: (54)3336-1001 

 

 

 

 

  SERVIÇO: de Agricultura 

  CARGO: Chefe da Patrulha Agrícola 

  PADRÃO: CC4 ou FG4  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Chefiar todas as atividades da patrulha agrícola do 

Município, organizando e orientando a saída e chegada das máquinas. Organizar e 

programar os trabalhos específicos do setor, promovendo o controle do desempenho de 

pessoal e o uso das máquinas e equipamentos e do material necessário para assegurar o 

desenvolvimento normal das rotinas de trabalho. Efetuar a escala de trabalho dos 

operadores.  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Efetuar a escala de trabalho, inclusive de férias, dos 

servidores que compõem a patrulha agrícola. Chefiar os horários de saída e chegada dos 

veículos e máquinas, procedendo as devidas medidas necessárias para a realização dos 

serviços. Autorizar e determinar a movimentação dos veículos e máquinas da patrulha, 

verificando o seu estado de funcionamento, encaminhando-os, quando necessário para a 

manutenção.  Fiscalizar o uso e a manutenção dos veículos, equipamentos e máquinas 

pelos seus operadores, no que lhes couber.  Supervisionar o controle dos 

veículos/máquinas e seu destino. Fazer como que sejam registradas em controle próprio a 

quilometragem e/ou hora,  bem como o consumo de combustível dos veículos e máquinas.  

Autorizar movimentações, reparos e consertos. Efetuar, juntamente, com os técnicos 

agrícolas,  a analise do funcionamento das diversas rotinas como preparo do solo, plantio 

e colheita de acordo calendário anual das culturas, objetivando a racionalização dos 

serviços, dando orientação e informações a respeito dos mesmos, para assegurar sua 

eficiente execução. Prestar informações sobre processos, papéis e serviços que estão sob 

seu controle e execução a fim de que os interessados possam saber a respeito. Elaborar 

relatórios periódicos, fazendo exposições pertinentes para informar sobre o andamento dos 

trabalhos. Promover o comportamento disciplinar entre os servidores sob sua 

responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento dos regulamentos, ordens e instruções 

de serviço, para obter um clima favorável ao maior rendimento do trabalho. Avaliar a 

produção tanto no aspecto qualitativo quanto ao quantitativo, considerando a eficiência de 

cada servidor e os recursos materiais disponíveis para concluir a respeito e determinar 

novos procedimentos, se for o caso. Fornecer ao Secretário subsídios necessários para 

elaboração de cronograma, acompanhamento e avaliação dos serviços prestados.  Auxiliar 

na realização de estudos de simplificação de tarefas administrativas, executando 

levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais inclusive os 

exigidos pelo Sistema de Controle Interno; Zelar e prestar contas do patrimônio público de 

sua responsabilidade. Integrar e realizar atividades de sindicância e processos 

administrativos. Executar outras tarefas correlatas e afins. 

  

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal 
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b) Outras: O  exercício  da função  poderá  determinar  o acompanhamento da patrulha 

em feriados, sábados e domingos a critério da administração.  

  

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

ESCOLARIDADE: 1º Grau Incompleto 
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  SERVIÇO: de Administração Geral 

  CARGO: Coordenador do Telecentro Comunitário 

    PADRÃO: CC4 ou FG4  

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que tem como atribuição de coordenar, 

chefiar e supervisionar as atividades do Telecentro Comunitário e Laboratório de 

Informática do Município, visando à inclusão digital. 

  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  
 

Compreende o cargo que tem como atribuição de coordenar, chefiar e supervisionar as 

atividades do Telecentro Comunitário e Laboratório de Informática do Município, visando 

à inclusão digital, em especial dos alunos da rede municipal, estadual, população carente e 

à comunidade em geral.  Coordenar e definir, juntamente com a Secretaria de Educação e 

Direção da Escola Municipal, cursos básicos aos alunos e comunidade em geral, que serão 

orientados ministrados pelos professores da rede municipal ou por terceiros; assessorar a 

Secretaria de Educação na operacionalização dos cursos. Coordenar e dirigir a integração 

de programas que visem a inclusão digital entre as esferas dos governos Federal, Estadual 

e Municipal. Assessorar os professores na analise do funcionamento das diversas 

atividades, visando o cumprimento do objeto proposto.  Assessorar a administração 

fornecendo subsídios para elaboração de cronograma, acompanhamento e avaliação de 

programas e cursos de informática.  Zelar pelo patrimônio público de sua 

responsabilidade. Executar outras tarefas de direção chefia e assessoramento. 

 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

a)Horário: período normal de 40 horas semanais. 

b)Escolaridade Mínima: Ensino médio completo. 

c)Outras: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de trabalhos 

aos finais de semana. 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: 

 

a)Indicação do Prefeito Municipal 
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  SERVIÇO: de Administração Geral 

  CARGO: Coordenador do Centro Esportivo Municipal 

  PADRÃO: CC4 ou FG4  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que tem como atribuição  coordenar, 

supervisionar e dirigir as atividades do Centro Esportivo Municipal. 

 

  

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  

 
Compreende o cargo que tem como atribuição de coordenar, chefiar e supervisionar as 

atividades do Centro Esportivo Municipal, visando a prática desportiva da comunidade em geral. 

Supervisionar e dirigir os serviços de manutenção do Centro Esportivo orientando as atividades 

de limpeza da quadra, banheiros, arquibancadas; Coordenar e supervisionar os horários das 

atividades desenvolvidas no Centro Esportivo como o inicio e fim das mesmas; coordenar 

juntamente com o CMD as programações esportivas; Supervisionar a conservação dos 

equipamentos, a ordem interna e externa do Centro Esportivo; Coordenar ações de segurança 

interna, requisitando a segurança pública, se for o caso; Supervisionar os serviços concedidos no 

ginásio; Coordenar e supervisionar as atividades esportivas e correlatas no campo de futebol 

sete, quanto aos horários, manutenção e limpeza; Coordenar e dirigir as atividades do ginásio e 

outros próprios afins, quanto à utilização pelos educandários, bem como outras entidades do 

município; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais. 

b) Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Incompleto. 

c) Outras: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de trabalhos  

aos finais de semana. 

 

 

RECRUTAMENTO: 

 

a) Indicação do Prefeito Municipal 
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SERVIÇO: de Meio Ambiente 

          CARGO: Coordenador do Departamento de Meio Ambiente 

                              PADRÃO: CC4 ou FG4 

 

Síntese dos Deveres: Atividade de relativa complexidade, envolvendo a execução do plano de 

ação do governo e de tarefas próprias da Coordenação do Departamento de Meio Ambiente com 

as diretrizes gerais da Secretaria. 

 

Exemplos de Atribuições: planejar, coordenar e acompanhar a execução do plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais do Departamento, visando a defesa e preservação do 

meio ambiente local; assessorar o Prefeito nos assuntos relativos ao Secretaria Departamento; 

garantir a prestação dos serviços municipais inerentes ao Departamento, de acordo com as 

diretrizes de governo, as atribuições da Secretaria e os princípios ambientais; desenvolver ações 

permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente; cumprir e fazer cumprir 

os dispositivos legais do Município, Estado e União que disciplinem e protejam a flora, fauna e 

recursos naturais do Município; propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar a 

Secretaria; organizar e coordenar programas e atividades do Departamento; orientar, coordenar e 

controlar a execução da política municipal de meio ambiente, isoladamente, ou em conjunto com 

os órgão e entidades estaduais e federais; promover a realização de atividades relacionadas com 

a defesa e preservação do meio ambiente no Município; informar processos e expedientes que 

versem sobre assuntos de sua competência; emitir licenças e autorizações ambientais; delegar em 

conjunto coma Secretaria de Meio Ambiente,  a competência de emissão de licenças e 

autorizações ambientais; prestar orientações quanto à legislação ambiental; articular com 

organizações não-governamentais programas e projetos em defesa do meio ambiente; contribuir 

na elaboração de normas, diretrizes e procedimentos ambientais em nível municipal; atuar, 

quando necessário, como instância julgadora ou recursal nos processos administrativos 

ambientais; promover reuniões periódicas; participar de audiências públicas que tenham 

relevância na área ambiental; participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; 

acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades 

realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços do 

Departamento e pelo cumprimento da legislação ambiental  vigente; desenvolver outras 

atividades correlatas. 

 

 
CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período normal de 20 horas semanais. 

b) Escolaridade Mínima: Ensino Superior. 

c) Outras: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de trabalhos  

aos finais de semana. 

 

 

RECRUTAMENTO: 

 

a) Indicação do Prefeito Municipal 
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SERVIÇO: Saúde e Assistência  

          CARGO: Administrador do Centro de Multiconvência 

                              PADRÃO: CC3 ou FG3  

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Compreende o cargo que tem como atribuição de 

administrar, chefiar e coordenar as atividades do Centro de Multiconviência,  

ligado ao Setor de Bem Estar Social.       

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Administrar o Centro de Multiconvivência, 

orientando, coordenando e organizando as atividades diárias,  especialmente dos 

integrantes da terceira idade. Chefiar a equipe de voluntários no desempenho de 

suas atividades. Acompanhar e assessorar o grupo da terceira idade quando em 

viagens, visitas a outros grupos e excursões. Promover atividades de orientação, 

esportivas e de recreação para os participantes do Centro. Efetuar a escala de 

trabalho, inclusive de férias, dos servidores destacados no setor. Prestar 

informações sobre processos, papéis e serviços que estão sob seu controle e 

execução a fim de que os interessados possam saber a respeito. Elaborar 

relatórios sempre que solicitado, fazendo exposições pertinentes para informar 

sobre o andamento dos trabalhos. Promover o comportamento disciplinar entre os 

servidores sob sua responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento dos 

regulamentos, ordens e instruções de serviço, para obter um clima favorável ao 

maior rendimento do trabalho. Avaliar a produção tanto no aspecto qualitativo 

quanto ao quantitativo, considerando a eficiência de cada servidor e os recursos 

materiais disponíveis para concluir a respeito e determinar novos procedimentos, 

se for o caso. Fornecer ao Secretário subsídios necessários para elaboração de 

cronograma, acompanhamento e avaliação dos serviços prestados.  Auxiliar na 

realização de estudos de simplificação de tarefas administrativas, executando 

levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais 

inclusive os exigidos pelo Sistema de Controle Interno; zelar e prestar contas do 

patrimônio público de sua responsabilidade. Executar outras tarefas correlatas e 

afins. 

  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau incompleto 

b) Outras:   O  exercício  da função  poderá  determinar  a  realização  de  viagens, 

participação de cursos, etc., bem como poderá exigir atividade em feriados, sábado e 

domingo a critério da administração.  

 

   RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

CARGO: Diretor do Departamento Cultural 

PADRÃO: CC3 ou FG3 

 

 

     

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e 

acompanhar as atividades desenvolvidas no Departamento de Cultura do Município. 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar, dirigir, orientar e acompanhar as ações 

de incentivo ao desenvolvimento cultural do Município; acompanhar o desenvolvimento de 

programas de apoio e incentivo às manifestações culturais; coordenar a elaboração e 

execução do calendário de eventos culturais e artísticos do Município; promover e 

orientar a organização do acervo do patrimônio histórico e cultural do Município; 

orientar e acompanhar a promoção e realização de cursos e atividades de educação 

artística e cultural; avaliar o desenvolvimento dos trabalhos da Banda Municipal e grupos 

de danças criados pela municipalidade; incentivar entidades locais que desenvolvam 

atividades artísticas e culturais; conduzir veículos quando na falta motorista; 

desempenhar outras atividades afins. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

a) Horário: a disposição da função 

 

b) Outras: Sujeito a trabalhos em horário noturno, aos sábados, domingos e feriados.  

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Ensino Médio; 

 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

 

c) Carteira Nacional de Habilitação: Categoria "B". 

 

 

 

RECRUTAMENTO: De livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

CARGO: Diretor do Departamento de Alimentação Escolar 

PADRÃO: CC3 ou FG3 
 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar a 

compra, guarda e destino dos produtos de alimentação escolar na Secretaria Municipal de 

Educação; coordenar e avaliar as atividades inerentes a preparação da merenda escolar 

aos alunos da rede municipal.  

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Chefiar e dirigir o setor de alimentação escolar; 

planejar e coordenar as atividades do setor; coordenar, dirigir, orientar, supervisionar e 

avaliar a compra, guarda e repasse dos produtos de alimentação escolar da rede escolar 

municipal; coordenar e orientar o  preenchimento  de  planilhas  de  controle  de  

recebimento  e  distribuição  dos  produtos; acompanhar e orientar os responsáveis pelo 

recebimento  na unidade escolar centralizada; manter  controle  sobre  o  trâmite  de  

pedidos  de  compras; acompanhar e avaliar com a Central de Compras a aquisição dos 

produtos nos processos licitatórios; orientar a elaboração documentos e emissão de 

relatórios; coordenar as atividades de prestação de contas junto ao Conselho de 

Alimentação Escolar; coordenar, acompanhar e monitorar a aquisição de alimentos 

zelando pela qualidade dos mesmos; coordenar a apresentação da prestação de contas 

junto ao CAE; fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à 

função; acompanhar, avaliar e coordenar as  atividades  desenvolvidas  pelos  servidores 

no preparo da merenda escolar e os trabalhos de higiene e  limpeza, especialmente o 

asseio da cozinha; dirigir e orientar o recebimento e armazenamentos dos produtos; 

fiscalizar o devido uso dos produtos destinados à merenda escolar e o seu não 

desperdício; acompanhar e avaliar  o profissional nutricionista em tarefas correlatas; 

conduzir veículos quando na falta motorista;  executar outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

a) Horário: a disposição da função 

 

b) Outras: Sujeito a trabalhos em horário noturno, aos sábados, domingos e feriados.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 

 b) Idade: Mínima de 18 anos; 

 c) Carteira Nacional de Habilitação: Categoria "B". 

 

RECRUTAMENTO: De livre nomeação e exoneração 
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     SERVIÇO: De Administração Geral 

    CARGO: Assessor de Imprensa 

    PADRÃO: CC3 ou FG3 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: coordenar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e 

controlar a execução dos projetos e atividades de redação e edição de materiais textuais e 

audiovisuais, voltados para a divulgação das ações do governo à sociedade e dos assuntos 

de interesse administrativo, econômico e social do Município.  

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: coordenar o planejamento estratégico de ações de 

comunicação, da redação ou divulgação de informações destinadas à publicação, 

incluindo a preparação de textos de apoio, sinopses, súmulas, fornecimento de dados e 

informações destinadas a veículos de comunicação, edição de periódicos internos e 

externos e de outros produtos jornalísticos; implementar o relacionamento com meios de 

comunicação, entidades dos setores de publicidade, imprensa e relações públicas e as 

atividades de relacionamento público-social de interesse da administração; coordenar a 

elaboração do plano de comunicação do governo para o plurianual, no que se refere as 

ações de publicidade; prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Executivo no 

desempenho de suas atribuições e, especialmente, realização de estudos e contatos que por 

ele sejam determinados em assuntos que subsidiem a coordenação de ações em setores 

específicos do Governo; manter articulação com o Gabinete do Prefeito na preparação de 

material de informação e apoio, de encontros e audiências com a comunidade, 

autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras; supervisionar a redação da 

correspondência expedida pelo Gabinete; assessorar o Prefeito em seu relacionamento 

com os órgãos e entidades da área da mídia local e regional e com as organizações da 

sociedade civil organizada, contribuindo para o esclarecimento dos programas e políticas 

do Governo; promover a elaboração e consolidação dos planos e programas das 

atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; acompanhar e 

analisar a agenda do Prefeito com a imprensa local e coordenar o atendimento aos 

veículos de comunicação; prestar apoio jornalístico e administrativo às comissões 

encarregadas dos eventos organizados pelo Município e coordenar o credenciamento de 

profissionais da imprensa para o acesso aos locais definidos; analisar e aprovar o 

conteúdo técnico das ações de publicidade relativas aos programas da área social para 

divulgação;  conduzir veículos quando necessário ao exercício de suas funções, na falta de 

motorista; executar outras tarefas afins, inclusive as previstas em regulamento da 

profissão.  

 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 

 

a)Horário: a disposição da função;  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Idade: mínima de 18 anos 

b) Instrução: diploma de curso superior em Jornalismo ou em Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo.   
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c) Outros: registro no Conselho Regional de Jornalismo - CRJ-RS.   

 

d) Habilitação: Específica para o exercício da profissão 

 

e) Carteira Nacional de Habilitação: Categoria "B". 

 

RECRUTAMENTO: De livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. 
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    SERVIÇO: de Administração Geral 

    CARGO: Diretor de Recursos Humanos  

    PADRÃO: CC3 ou FG3  

 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar todas as atividades relativas à gestão de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar e controlar o setor de Pessoal do 

Município, acompanhar e avaliar os atos de recrutamento, admissão, promoção, lotação, 

efetivação, exoneração, demissão e punição dos servidores municipais que lhe forem 

determinadas pelo Chefe do Poder Executivo; coordenar todos os procedimentos 

administrativos quanto a afastamentos, concessão de férias, pagamento de diárias; 

acompanhar e avaliar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, acompanhar e zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos, 

especialmente o uso correto dos equipamentos de segurança individual; acompanhar e 

avaliar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; supervisionar o controle de efetividades e pagamento do pessoal; 

coordenar as políticas de segurança do trabalho dos servidores públicos municipais; 

dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, quando na falta de 

motorista; executar outras atividades da área de recursos humanos e gerenciamento do 

pessoal do Município. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

a) Horário: a disposição da função;  

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Ensino Superior 

 

b) Carteira Nacional de Habilitação: Categoria "B". 

 

c) Idade: Mínima de 18 anos; 

 

 

RECRUTAMENTO: De livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Chefe de Setor 

                              PADRÃO: CC3 ou FG3 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Chefiar e coordenar as atividades e o serviço de pessoal de 

setores da administração.         

      

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:     Dirigir e controlar os trabalhos do setor que lhe é  

afeto, respondendo pelos cargos a eles atribuídos; elaborar relatórios periódicos, fazendo 

exposições pertinentes, para informar sobre o andamento dos trabalhos; promover o 

comportamento disciplinar entre os servidores sob sua responsabilidade incentivando-os 

ao cumprimento dos regulamentos, ordens e instruções de serviço para obter clima 

favorável ao maior rendimento do trabalho e  avaliar a produção tanto no aspecto 

qualitativo quanto quantitativo, considerando a eficiência de cada servidor e os recursos 

materiais disponíveis para concluir a respeito e  determinar novos procedimentos, se for o 

caso; orientar a escala de férias do pessoa do seu setor; fiscalizar a freqüência do  pessoal 

ao serviço, autorizando, desde que necessário, o afastamento temporário durante o 

expediente; determinar o desconto em folha de pagamento para os casos de ausência sem 

autorização; reunir mensalmente, os servidores subordinados, para discutir assuntos 

diretamente ligados as atividades do setor; autorizar a requisição de material necessário a 

execução dos  serviços afetos ao setor e controlar sua movimentação;  fazer cumprir 

rigorosamente o horário de trabalho estabelecido do pessoal do setor; propor a autoridade 

superior a realização de  sindicância para a  apuração de faltas e irregularidades e 

desempenhar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: período de 40 horas; 

b) Outros: o exercício da função poderá determinar a realização de viagens, participação 

de cursos, etc. 

 

 

   

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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    SERVIÇO: de Saúde e Assistência 

    CARGO: Chefe dos Serviços de Farmácia 

    PADRÃO: CC3 ou FG3 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES:  Chefiar os serviços de farmácia do Município, coordenando 

as atividades de aviamento e distribuição dos medicamentos realizadas pelo Município. 

     

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades que envolvem desde a 

aquisição dos medicamentos até a distribuição destes à população, orientar acerca do 

correto armazenamento, controle e dispensação, participar na organização e 

desenvolvimento de programas e atividades que envolvam a distribuição de medicamentos, 

coordenar a distribuição dos medicamentos controlados, especialmente, definir acerca do 

melhor funcionamento dos serviços de farmácia, assinar a responsabilidade técnica, 

repassar orientações acerca do correto descarte de medicamentos impróprios, dirigir 

veículos no exercício das suas funções e outras tarefas correlatas. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Habilitação Funcional: Frequência em cursos de aperfeiçoamento e especialização a 

serem fornecidos pelo Município. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho 

Profissional Respectivo; 

 

b) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da 

nomeação. 

 

 

RECRUTAMENTO: Cargo em Comissão de livre escolha do Chefe do Executivo 

Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Encarregados – UMC e JSM 

                              PADRÃO: CC1 ou FG1  

 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Efetuar cadastro de propriedades rurais, promover o 

alistamento militar.          

    

 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:   Cadastrar propriedades rurais; transferência de 

propriedade; desmembramentos de áreas; distribuições de avisos e recibos para 

pagamento de tributos aos agricultores proprietários e efetuar cálculos  de acréscimos 

legais de tributos em atraso; confeccionar mapas informativos ao MIRARD; promover o 

alistamento militar dos jovens munícipes; efetuar a distribuição de certificados de despesas  

e isenção dos reservistas, orientar e organizar a campanha do serviço militar; preencher 

certificados de alistamento militar e  entrega-los aos reservistas; elaborar e fornecer 

relatórios e  mapas estatísticos semanal, mensal e anual a Delegacia de Serviço Militar. 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: a disposição do Gabinete. 

  

 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: 1º grau completo 

 

   

 

RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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SERVIÇO: de Administração Geral 

          CARGO: Encarregado de Equipe 

                              PADRÃO: CC1 ou FG1  

 

 

 

 

 

 

SINTESE DOS DEVERES: Chefiar as atividades de uma equipe ou turma  de   serviços 

organizando e orientando os trabalhos específicos da mesma e controlando o desempenho 

do pessoal, para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho.  

       

 

 

 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:    Analisar o funcionamento das diversas rotinas, 

observando o desenvolvimento e efetuando estudos e ponderações a respeito, para propor 

medidas  de simplificação e melhoria dos trabalhos, dando  orientação e  informações a 

respeito dos mesmos, para assegurar sua eficiente  execução; orientar a escala de férias do 

pessoal de suja equipe/turma; prestar informações sobre processos, papeis e serviços que 

estão sob seu controle e execução, a fim de que os interessados possam saber a respeito; 

elaborar relatórios  periódicos, fazendo exposições pertinentes para informar sobre o  

andamento dos trabalhos; promover o comportamento disciplinar entre os servidores sob 

sua responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento dos regulamentos, ordens e 

instruções de serviço,  para obter um clima favorável ao maior rendimento do trabalho;  

avaliar a produção, tanto no aspecto qualitativo, quanto quantitativo, considerando a 

eficiência de cada servidor e os  recursos materiais disponíveis para concluir a respeito e  

determinar  novos procedimentos, se for o caso; executar outras  tarefa s correlatas; 

 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  

a)  Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 

b) Outras:  o exercício da função poderá  determinar a realização de viagens de trabalho,  

     aos sábados, domingos e feriados. 

 

  

 RECRUTAMENTO: Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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CARGOS 

 

CARGA HORÁRIA 

Agente de Fiscalização 40  horas semanais 

Agente Sanitário de Combate a Endemias 40  horas semanais 

Almoxarife 40  horas semanais 

Artífice I 44  horas semanais 

Artífice II 44  horas semanais 

Artífice III 44  horas semanais 

Assistente Administrativo 40  horas semanais 

Assistente Social 20  horas semanais 

Auxiliar Administrativo 40  horas semanais 

Auxiliar de Enfermagem  40  horas semanais 

Auxiliar de Saúde 40  horas semanais 

Contínuo 40  horas semanais 

Enfermeiro – PSF 40  horas semanais 

Fiscal Tributário 40  horas semanais 

Fonoaudiólogo 16 horas semanais 

Mecânico I 44  horas semanais 

Mecânico II 44  horas semanais 

Médico 20  horas semanais 

Médico Ginecologista 08  horas semanais 

Motorista I 44  horas semanais 

Motorista II 44  horas semanais 

Motorista III 44  horas semanais 

Odontólogo 20  horas semanais 

Odontólogo 1 12  horas semanais 

Operador de Máquinas I 44  horas semanais 

Operador de Máquinas II 44  horas semanais 

Operador de Máquinas III 44  horas semanais 

Operário de Serviços Gerais 44  horas semanais 

Professor 22 horas semanais 

Psicólogo 16 horas semanais 

Secretário Executivo da Câmara 20 horas semanais 

Servente 40  horas semanais 

Técnico Agrícola 40  horas semanais 

Técnico em Contabilidade 40  horas semanais 

Técnico em Enfermagem - PSF 40  horas semanais 

Telefonista 40  horas semanais 

Tesoureiro 40  horas semanais 

 
 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO SUL 
                      Rua do Comércio, 124 –  Ipiranga do Sul/RS – CEP 99925-000  – Fone: (54)3336-1001 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES FEITAS NA LEI 066/90 
 

Denominação do Cargo e/ou Emprego Fundamentação  Legal  e  Alterações 

Auxiliar Administrativo Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Auxiliar de Saúde  Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 409/97, Lei nº 410/97,  Lei nº 785/06, Lei nº919/09, Lei 1140/12 

Mecânico II Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Médico Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Motorista I Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 

Operador de Máquinas II Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 642/03 

Operador de Máquinas III Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 642/03 

Operário de Serviços Gerais Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 596/02 

Professor Lei nº 631/03 

Servente Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 596/02 

Técnico Agrícola Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Técnico em Contabilidade Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94,  Lei nº 410/97, Lei 530/01 

Técnico em Enfermagem – PSF 
Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 785/06(alteração-denominação e atribuições), Lei nº 939/09 

Telefonista Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94,  Lei nº 410/97 

Tesoureiro Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Agente de Fiscalização Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 982/09 

Agente Sanitário e de Combate a Endemias Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei 785/06. 

Almoxarife Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Artífice III Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei 377/96 

Assistente Administrativo Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Auxiliar de Enfermagem Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 785/06 

Motorista II Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 e Lei nº 838/07, Lei nº 849/07,  Lei nº 919/09 

Odontólogo Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97, Lei nº 596/02 

Motorista  III Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 

Operador de Máquinas I Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97, Lei nº 596/02, 642/03, Lei nº 919/09 

Motorista/Operador de Máquinas Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Operador de Máquinas Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Mecânico I Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 

Artífice II Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 
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Artífice I Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 

Contínuo Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 

Fiscal Tributário Lei nº 066/90, Lei nº 530/01 

Inspetor Tributário Lei nº 066/90, Lei nº 285/94 

Enfermeiro – PSF Lei 785/06,  Lei nº 939/09,  Lei nº 1.049/10 

Médico Ginecologista Lei nº 939/09 

Fonoaudiólogo Lei nº 939/09 

Assistente Social Lei nº  410/97, Lei nº 939/09 

Psicólogo Lei nº 939/09 

Odontólogo 1 Lei nº 939/09 

Nutricionista  Lei1078/11, Lei 1155/12 

Agentes Comunitários de Saúde – ACS Lei nº 784/06 

Denominação do Cargo e/ou Emprego Fundamentação  Legal  e  Alterações 

QUADRO EM EXTINÇÃO ESTATUTÁRIO 

Bibliotecário Lei nº 066/90, Lei nº 285/94,  Lei nº 406/97 

Enfermeira Alto Padrão Lei nº 066/90, Lei nº 285/94, Lei nº 409/97 

Mecânico III Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94, Lei nº 410/97 

Oficial Administrativo Lei nº 066/90, Lei nº 285/94,  Lei nº 410/97 

Técnico em Enfermagem Lei nº 066/90,  Lei nº 285/94,  Lei nº 410/97 

Auxiliar de Contabilidade Lei nº 066/90, Lei nº 285/94,  Lei nº 410/97 

Digitador Lei nº 066/90, Lei nº 285/94,  Lei nº 410/97 

Contador Lei nº 066/90, Lei nº 285/94,  Lei nº 530/01 

Vigilante Lei nº 066/90, Lei nº 285/94,  Lei nº 596/02 

Denominação do Cargo e/ou Emprego Fundamentação  Legal  e  Alterações 

CARGOS EM COMISSÃO EXTINTOS 

Assessor de Planejamento Lei nº    410/97 

Cooperador de Bem Estar Social Lei nº    410/97 

Assessor Jurídico Lei nº    596/02 

Encarregado do Centro Esportivo Lei nº    982/09 

Motorista de Secretário Lei nº    707/05 

Motorista de Gabinete Lei nº    725/05 

Cooperador de Bem Estar Social Lei nº    725/05 

Secretária de Gabinete Lei nº 1.068/11 
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CARGOS EM COMISSÃO 

Secretário Municipal Lei nº 919/09 

Procurador Geral do Município Lei nº 530/01 

Supervisor de Controle Interno  

Chefe da Central de Compras Lei nº 772/06, Lei nº 919/09 

Assessor Técnico em Obras  

Chefe de Obras  

Chefe de Departamento Lei nº 410/97 (Extinto) 

Coordenador do Transporte Escolar Lei nº 725/05 

Chefe de Departamento  

Chefe de Gabinete Lei nº 725/05 

Assessor de Bem Estar Social    Lei nº 642/03, Lei nº 707/05 

Chefe  da Central de Britagem Lei nº 596/02 

Chefe de Setor de Veículos Leves e Ambulância Lei nº 707/05 

Chefe da Patrulha Agrícola Lei nº 725/05 

Coordenador do Telecentro Comunitário Lei nº 919/09 

Coordenador do Centro Esportivo Mun. Lei nº 982/09 

Coordenador de Departamento do Meio Ambiente Lei nº 982/09 

Administrador do Centro de Multiconvivência Lei nº 725/05 

Diretor do Departamento Cultural  

Diretor do Departamento de Alimentação Escolar  

Assessor de Imprensa  

Diretor de Recursos Humanos  

Chefe de Setor Lei nº 707/05 e Lei nº 1230/13 

Chefe dos Serviços de Farmácia Lei nº 1228/13 

Encarregado da  UMC - JSM  

Encarregado de Equipe  

Encarregado do Incra  
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EXTINÇÃO DE CARGOS 
 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 

Lei nº 406/97 X  Bibliotecário 

Lei nº 409/97 X  Enfermeira Alto Padrão;  Auxiliar de Saúde 

Lei nº 410/97 X X Permanente: Odontólogo, Assistente Social, 

Mecânico III, Técnico em Contabilidade, Oficial 

Administrativo, Técnico em Enfermagem, 

Motorista III, Auxiliar de Contabilidade, 

Motorista II, Operador de Máquinas I, Mecânico 

I,  Telefonista, Digitador, Motorista I, Artífice I, 

Auxiliar de Saúde, Contínuo. 

Comissão: Assessor de Planejamento, Chefe de 

Departamento e Cooperador de Bem Estar 

Social 

Lei nº 530/01 X X Permanente: Contador 

Cargo em Comissão: Assessor Jurídico 

Lei nº 596/02 X  Vigilante e Odontólogo 

Leis nº 707/05 e 982/09  X Encarregado do Centro Esportivo e Motorista de 

Secretário 

Lei nº 725/05  X Motorista de Gabinete e Cooperador de Bem 

Estar Social 

Lei nº 1.068/11  X Secretária de Gabinete 

Lei nº 1.078/11  X Assessor de Comunicação Social 

 

 

CRIA CARGO 
 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 

Lei nº 530/01  X Procurador Geral do Município 

Lei nº 596/02 X X Permanente (Servente e Operador de Máquinas I) 

Cargo em Comissão (Chefe da Central de Britagem) 

Lei nº 707/05   X Chefe de Setor de Veículos Leves e Ambulância 

Lei nº 725/05  X Coordenador do Transporte Escolar, Chefe da 

Patrulha Agrícula,    Administrador do Centro de 

Multiconvivência 

Lei nº 772/06  X Chefe da Central de Compras 

Lei nº 785/06 X  Enfermeiro 

Lei nº 919/09 X X Permanente: Motorista II e Operador de Máquinas I 

Cargo em Comissão: Coordenador do Telecentro 

Comunitário 
 

 

 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 
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Lei nº 939/09 X  Fonoaudiólogo, Odontólogo_1, Assistente Social, 

Psicólogo, Médico Ginecologista e Técnico em 

Enfermagem-PSF 
Lei nº 982/09 e 1.078/11  X Coordenador do Centro Esportivo Municipal, 

Coordenador do Departamento do Meio Ambiente 

Lei nº 1.078/11 X X Permanente: Nutricionista 

Cargo e Comissão: Diretor do Departamento 

Cultural, Diretor do Departamento de Alimentação 

Escolar, Assessor de Imprensa e Diretor de Recursos 

Humanos 

Lei nº 1125/11 X  Auxiliar Administrativo, Odontólogo_1, Servente 

Lei nº 1.228/13  X Chefe dos Serviços de Farmácia 

 

 

ALTERA PADRÃO 
 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 

Lei nº 530/01 X  Técnico em Contabilidade 

Lei nº 707/05  X Assessor de Bem Estar Social 

Lei nº 725/05  X Chefe de Gabinete 

Lei nº 785/06 X  Auxiliar de Saúde e Auxiliar de Enfermagem 

Lei nº 919/09  X Chefe da Central de Compras 

Lei nº 982/09 X  Agente de Fiscalização 

Lei 1155/12 X  Nutricionista 

Lei nº 1.230/13  X Chefe de Setor 

 

 

ALTERA REDAÇÃO DOS ANEXOS DOS CARGOS 

 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 

Lei nº 642/03 X X Permanente: Operador de Máquinas I, II, III e 

Motorista I, II, III 

Cargo em Comissão: Assessor de Bem Estar Social 

Lei nº 982/09  X  Agente de Fiscalização 

Lei nº 1090/11 X  Médico em Ginecologista 

 

 

ALTERA DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS 
 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 

Lei nº 785/06 X  Agente Sanitário e de Combate a Endemias e 

Técnico em Enfermagem - PSF 
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ALTERA Nº DE CARGOS 
 

Nº Lei Permanente Comissão Cargo 

Lei nº 377/96 X  Artífice III 

Lei nº 707/05  X Chefe de Setor 

Lei nº 838/07    X  Motorista II 

Lei nº 849/07     X  Motorista II 

Lei nº 919/09  X Secretário Municipal 

Lei nº 1.049/10    X  Técnico em Enfermagem - PSF 

Lei nº 1.078/11  X Chefe de Setor 

Lei nº 1.40/12 X  Auxiliar administrativo 

 

 

 

  


