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LEI COMPLEMENTAR N.° 029, DE 21 DE MARCO DE 2012 

DISPOE SOBRE A REESTRUTURACAO DO QUADRO DE 

PESSOAL, NORMAS DE ENQUADRAMENTO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, estado de Minas Gerais, por seus 
representantes, aprova: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei Complementar reestrutura o Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Muzambinho, MG, e estabelece as condi¢ées para atender e dar 
eficiéncia 4 administracao publica municipal. 

Pardgrafo unico. A reestruturacdo prevista nesta Lei Complementar destina- 
se a organizar os cargos publicos de provimento efetivo, fundamentado nos principios da 
qualificagao profissional, com a finalidade de assegurar a continuidade da acao 
administrativa, a eficiéncia e a eficacia do servi¢o publico. 

Art. 2° O regime juridico do servidor publico da Administragao Direta do 
Poder Executivo do municipio de Muzambinho ¢ 0 estatutario. 

Art. 3° Compete ao Prefeito Municipal, em conjunto com os secretarios 

municipais, a dire¢ao superior dos 6rgéos que integram a estrutura organizacional da 
Administragéo Publica Municipal. 

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4° Constitui objetivo principal da estrutura organizacional contribuir 
para que o Poder Executivo possa aprimorar a Administracéo Municipal em prol dos 
interesses da coletividade e do atendimento a sua finalidade ultima, o bem estar social. 

Art. 5° Para alcangar o objetivo do artigo anterior, seraéo adotadas as 
seguintes metas para a Administragéo Municipal: 

I — facilitar e simplificar 0 acesso dos municipes aos servicos e equipamentos 

publicos municipais; 

Il — simplificar e reduzir os controles administrativos ao minimo considerado 
indispensavel, evitando o excesso de burocracia e a tramitacdo desnecessaria de 

documentos, assim como a incidéncia de controles desnecessarios e meramente formais;
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III — evitar a concentracféo de decisdes nos niveis hierarquicos superiores, 
descentralizando a administragéo, de maneira que se aproximem dos fatos, situagdes e 
pessoas a quem se destinam as decisdes; 

IV — tornar agil o atendimento aos municipes, quanto ao cumprimento das 

exigéncias legais de qualquer ordem, promovendo a adequada orientagéo quanto aos 
procedimentos burocraticos; 

V — promover a integracio dos municipes na vida politico-administrativa do 
Municipio, a fim de conhecer os anseios e as necessidades das comunidades que compdem 
os diversos nucleos sociais de Muzambinho, para melhor direcionar os recursos publicos 
em busca do desenvolvimento sustentavel em conformidade com a realidade local; 

VI — elevar o nivel de capacitago, a produtividade e a eficiéncia dos servidores 
publicos municipais, mediante a adogdo de critérios rigorosos de admiss&o, treinamento, 
aperfeicoamento e desenvolvimento; 

VII — atualizar permanentemente os servi¢os e equipamentos, visando a 
modernizacdo e a racionalizagéo dos métodos de trabalho, com a finalidade de reduzir 
custos e ampliar a oferta de servi¢os com aprimoramento qualitativo. 

CAPITULO III 
DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE 

Art. 6° Os cargos do quadro permanente de que trata esta Lei 
Complementar serfo lotados nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de 
Muzambinho. 

§ 1° A lotag&o dos cargos de que trata este artigo, nas unidades da 
Administrag¢éo Municipal, sera definida por Decreto e fica condicionada ao interesse da 
Administra¢ao. 

§ 2° A transferéncia de servidor para atender necessidade de unidade 
administrativa fica condicionada a existéncia de vaga no 6rg&o para o qual o servidor sera 
transferido, respeitada a carga horaria fixada para o cargo e respectivas atribuicGées. 

Art. 7° Os cargos de provimento efetivo ficam com as denominagées e 
atribuigdes estabelecidas nos anexos que fazem parte integrante desta Lei Complementar, 
observada as seguintes normas: 

I — criados, os que constam somente na “SituagAo Nova”; 

II — mantidos, os que figuram, sem modificagées, nas duas situa¢des; 

III — transformados, com as alteragdes previstas na coluna “Situag&o Nova”, os 

constantes nas duas situacgées; 

IV — extintos na vacancia, os que constam na “Situagao Atual”, sem 
correspondéncia com a “Situagaéo Nova”. 

Pardgrafo unico. Os cargos plblicos constantes nos anexos desta Lei 
Complementar serao providos mediante Concurso Publico de provas ou de provas e titulos, 
de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuicgées. (i 

c |
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Art. 8° Os cargos de natureza efetiva constantes desta Lei Complementar 
serao providos: 

I — por enquadramento dos atuais servidores titulares de cargos efetivos na 
Prefeitura; 

II — por nomeagao, precedida de aprova¢ao em concurso publico, de provas ou de 
provas e titulos. 

Art. 9° O provimento dos cargos efetivos devera ser feito mediante rigorosa 
observancia aos requisitos basicos e especificos indicados nesta Lei Complementar, sob 
pena de ser considerado nulo de pleno direito o ato de nomeagao, nfo gerando qualquer 
obrigagao para o Municipio nem qualquer direito para o beneficidrio, além de acarretar 
responsabilidade a quem Ihe der causa. 

Paragrafo unico. O Executivo Municipal podera modificar, alterar ou 
complementar as atribuigdes dos cargos efetivos, mediante projeto de lei aprovado pela 
Camara Municipal, devidamente justificado, sempre que for necessario para adequar as 
respectivas atribuigdes a necessidade publica e/ou a dindmica econdmica, tecnoldgica, 
social, temporal ou legal. 

CAPITULO IV 
DA REMUNERACAO E DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 10. O valor atribuido a cada vencimento do cargo sera devido pela 
jornada de trabalho prevista para o cargo a que pertence o servidor. 

Art. 11. E vedada a vinculagaio ou equiparagado de quaisquer espécies 

remuneratorias para o efeito de remuneracgao de pessoal do servic¢o publico da Prefeitura, 
exceto para cargos de profissionais do Magistério. (Emenda legislativa) 

Art. 12. A despesa com pessoal ativo e inativo nfo poderad exceder os 

limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

§ 1° A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remunerac4o, a 

cria¢do de cargos ou funcdes, bem como a admiss&o ou contratacdo de pessoal, a qualquer 

titulo, pela Prefeitura, s6 podera ser feita: 
I — se houver prévia dotagdéo orgamentaria suficiente para atender as projecdes de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
II — se houver autorizag&o especifica na lei de diretrizes or¢amentarias. 

§ 2° Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, a 
Prefeitura adotara, se necessario, as seguintes providéncias: 

I — redug&o em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em 

comissdo e/ou funcgées de confianga; 

II — exoneracdo dos servidores nao estaveis. \
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§ 3° Se as medidas adotadas com base no paragrafo anterior ndo forem 
suficientes para assegurar o cumprimento da determinacgéo mencionada na Lei de 
Responsabilidade Fiscal referida no caput, o servidor estavel podera perder o cargo, desde 
que ato normativo motivado pelo Executivo especifique a atividade funcional, 0 érg4o ou 
unidade administrativa objeto da redugdo de pessoal. 

§ 4° O servidor que perder o cargo na forma do paragrafo anterior fara jus a 
indenizag4o correspondente a um més de remunerac4o por ano de servi¢o. 

§ 5° O cargo objeto da redug&o prevista nos paragrafos anteriores sera 
considerado extinto, vedada a criacéo do cargo ou fun¢ao com atribuigdées iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 

§ 6° A Lei Federal n.° 9.801, de 14 de junho de 1999, dispde sobre as 
normas gerais a serem obedecidas na efetivacao do disposto no § 3° deste artigo. 

§ 7° O Poder Executivo regulamentard através de Lei a possibilidade de 
reintegragdo de servidores estdveis exonerados na forma do § 3°. (Emenda legislativa) 

CAPITULO V 
DO ENQUADRAMENTO 

Art. 13. Os atuais servidores titulares de cargos de provimento efetivo, das 
diversas areas da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Muzambinho, serao 

enquadrados nos cargos previstos nos anexos desta Lei, levando-se em considerag&o os 

seguintes fatores: 

I — atribuicSes desempenhadas no cargo anteriormente ocupado pelo servidor 
efetivo, para o qual foi aprovado em concurso publico; 

II — vencimento do cargo ocupado pelo servidor. 

Pardgrafo unico. Outras regras de enquadramento poderdo ser estabelecidas 

por Decreto do Executivo Municipal. 

Art. 14. Do enquadramento nfo podera resultar redu¢fo de vencimento e 
das vantagens permanentes. 

§ 1° As cargas hordrias de cargos ja preenchidos, via concurso publico, 

obedecerZo as disposig6es contidas nos respectivos editais de concursos ou aquelas 
previstas em legislagdes posteriores especificas. 

§ 2° No caso do servidor estdvel se sentir prejudicado em seus direitos 
adquiridos ou ja previstos nas Leis ora revogadas, poderdo num prazo de 90 (noventa) 

dias apés a vigéncia desta Lei solicitar prevaléncia das normas anteriores. (Emenda 

legislativa) — (
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Art. 15. A transposig&o dos aposentados e pensionistas devera ser realizada 
considerando-se o cargo ou fung&o que o servidor exercia antes da concesséo de sua 
aposentadoria, com aplicagdo do que dispée o artigo 14. (Emenda legislativa) 

Art. 16. Os servidores do Poder Legislativo ocupantes de cargos de 
provimento efetivo na entrada dessa Lei, mesmo que contratados por excepcional interesse 
publico, serdo adequados em sua carreira em conformidade dessa Lei Complementar, até 
que a Camara regulamente a situacgdo desses servidores. (Emenda legislativa) 

Art. 17. A contratagdo de profissionais da Educagado em conformidade com 
a Lei 12.014, de 6 de agosto de 2008, para suprir vaga em Excepcional Interesse Publico, 
ndo necessitarad de cumprimento da quarentena estabelecida pela Legislagdo Municipal 
desde que realizado Processo Seletivo para preenchimento da vaga. (Emenda legislativa) 

Art. 18. Os atuais Professores IV efetivos que atuam com a disciplina de 
EducagaGo Fisica no Ensino Fundamental e Educacgdo Infantil serdo enquadrados como 
Professor EM no Nivel XIV em conformidade com os anexos desta Lei. (Emenda 
legislativa) 

Paragrafo unico. A contratagdo ou efetivacdo de professores de conteudo 
especifico, inclusive de Educagao Fisica, para atuar no Ensino Fundamental e na 

Educagao Infantil, se dard no cargo de Professor — Nivel VII valendo todas as normas 
previstas no Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Muzambinho. (Emenda 
legislativa) 

Art. 19. Para suprir eventuais vagas de aulas no Ensino Médio Municipal 

podera a Prefeitura, a critério da Secretaria Municipal de Educacao: 

I - atribuir essas aulas a Professores efetivos — Nivel VII, desde que 
devidamente habilitados ou autorizados, com pagamento no nivel da carreira do cargo do 
professor; 

II — atribuir as aulas para professores de outros 6rgdos publicos mediante 
celebragdo de convénio, cessdo, adjuncdo ou cooperagdo, com ou sem 6nus para o 

municipio, desde que ndo exceda a remuneragdo do Professor EM; 

III — contratar empresa terceirizada ou associacdo habilitada para 
fornecimento de professores devidamente habilitados ou autorizados, respeitadas as 
normas de licitagées, desde que os gastos ndo excedam o valor da contratacdo de 
Professores EM. (Emenda legislativa) 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSICOES FINAIS 

Art. 16. A remuneragao dos servidores publicos municipais somente podera 

ser fixada ou alterada por lei especifica, observada a iniciativa privativa, sempre na mesma 
data e sem distincAo de indices.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

Pardgrafo unico. A remuneragéo dos ocupantes de cargos e fungdes 
publicas da AdministracgAo e os proventos, pensdes ou outra remuneratoria, percebidas 
cumulativamente ou nao, incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, 
nado poderdo exceder o subsidio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal. 

Art. 17. As despesas decorrentes da execugio da presente Lei 
Complementar correrio a conta de dotagdes prdprias consignadas no or¢gamento, 
suplementadas, se necessarias. 

Art. 18. Revogam-se as disposi¢des em contrario, em especial as leis n.°s 
1.732, de 30 de setembro de 1991, 2.236, de 31 de janeiro de 1997, 2.285, de 4 de 

setembro de 1997, 2.286, de 4 de setembro de 1997, 2.287, de 4 de setembro de 1997, 

2.288, de 4 de setembro de 1997, 2.292, de 4 de setembro de 1997, 2.302, de 26 de 

setembro de 1997, 2.303, de 26 de setembro de 1997, 2.351, de 6 de fevereiro de 1998, 

2.386, de 1° de junho de 1998, 2.577, de 30 de mar¢o de 2000, 2.681, de 7 de novembro de 

2001, 2.630, de 20 de fevereiro de 2001, 2.634, de 7 de marco de 2001, 2.639, de 2 de abril 

de 2001, 2.661, de 26 de junho de 2001, 2.665, de 16 de agosto de 2001, 2.786, de 18 de 

fevereiro de 2003, 2.825, de 22 de outubro de 2003, 2.826, de 11 de novembro de 2003, 

2.880, de 16 de fevereiro de 2005, 2.944, de 24 de abril de 2006, 2.946, de 2 de maio de 

2006, 3.038, de 21 de janeiro de 2008, 3.142, de 26 de janeiro de 2010, 3.219, de 19 de 

abril de 2011 e Lei Complementar n.° 021, de 18 de fevereiro de 2011. 

Art. 21. Constituem partes integrantes desta Lei Complementar os Anexos I 
-Il-Ml-IV-V-VAeVI. 

Art, 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho, 21 de margo de 2012. 
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ANEXOI 

ES =< SITUACAO ATUAL.. 5 = ee ee ee »- SFFUACAO NOVA Hag eae 
Denominac4o Simbolo Lei n.°/ Quant.Vagas_ | Total/vagas Vagas Vagas Denominac4o Nova Nivel Vagas Vagas 

criadas Ocupadas livres Excluida(-) | disponiveis 

Aberta(+) 

Advogado I SBXVII_ | 1,732, 30/09/91 = 02 02 02 - Advogado XIII +] 01 

Advogado II SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto | ee -1 0 

Advogado III SB XIX | 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 extinto. wee -1 0 

Agente Comunit. Saude | SBI _ | 2.681, 07/11/01 = 27 29 26 03 Agente  Comunitario I +6 09 
3.038, 21/01/08 = 02 Satide 

Agente Controle Vetor SBII | 2.826, 11/11/03 = 09 11 10 01 Agente de Controle IV -- 01 
3.038, 21/01/08 = 02 Vetores 

Arquiteto SB XVII | 2.634, 07/03/01 = 01 01 - 01 Arquiteto XII 0 01 

Assist. Administrat. II SB VII | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 extinto = oe -5 0 

Assist. Administrat. TI | SBIX | 1.732, 30/09/91 =04 04 - 05 extinto sd wee -5 0 

Assist. AdministrativoI | SBV_ | 1.732, 30/09/91 =08 13 08 05 Assistente VII +2 07 
2.825, 22/10/03 = 05 Administrativo 

Assistente Social I SB XI_ | 1.732, 30/09/91 = 02 03 02 01 Assistente Social XII -- 01 

2.825, 22/10/03 = 01 

Assistente Social II SB XII | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto. wee -2 0 

Assistente Social III SB XIII | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto wee -2 0 

Assistente Social-Cras | SB XVII | 3.100, 27/04/09 = 01 01 - 01 Assistente Social-Cras | XIII -- 01 

Aux. Administrat.Cras SBI | 3.100, 27/04/09 = 01 01 - 01 Auxiliar I -- 01 
Administrativo -Cras 

Aux. Administrativo I SBI | 1.732, 30/09/91 = 15 28 19 09 Auxiliar I +17 26 

2.825, 22/10/03 = 06 Administrativo 

\ 
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2.351, 06/02/98 = 05 
2.577, 30/03/00 = 02 

Aux. Administrativo II SBII | 1.732, 30/09/91 = 10 10 - 10 extinto sd wees - 10 0 

Aux. Administrativo II | SBI | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 extinto = wee -5 0 

Aux. Secret. Escolar SB III | 2.287, 04/09/97 = 10 10 08 02 Auxiliar Secretaria IV +2 04 

Escolar 

Aux. Serv. Escolares SEI | 1.732, 30/09/91 = 25 40 24 16 Auxiliar Servicos I -- 16 

(ex-Cantineira) 2.825, 22/10/03 = 10 Escolares 
2.880, 16/02/05 = 05 

Aux. Serv. Escolares SEI | 1.732, 30/09/91 = 15 15 - 15 extinto ———————s wee - 15 0 

Aux. Serv. Escolares SE III | 1.732, 30/09/91 = 10 10 - 10 extinto =————————s, meee - 10 0 

Auxiliar Enfermagem | SBI _ | 1.732, 30/09/91 = 14 14 10 04 Aux.de Enfermagem | SBI -4 0 

I (Em extingao) 
Auxiliar Enfermagem II SBII_ | 1.732, 30/09/91 = 10 10 - 10 extinto swe - 10 0 

Auxiliar Enfermagem III SB III | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 extinto st wee Se) 0 

wannnn anne tt | rete enna nanan nesses -- - -- Auxiliar de Saude| VII 2 02 

Bucal 

Bioquimico I SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 03 03 01 02 Bioquimico XIII -1 01 

Bioquimico II SB XVIII | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto sd eee -2 0 

Bioquimico III SB XIX | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto wees -1 0 

Borracheiro I SEIV | 1.732, 30/09/91 = 03 03 01 02 Borracheiro Ill -1 01 

Borracheiro II SE V_ | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto sd wee -2 0 

Borracheiro III SE VI _ | 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 extinto —————CSY,mnne= -1 0 

Carpinteiro | SE VII | 1.732, 30/09/91 = 04 04 - 04 Carpinteiro VI -2 02 

Carpinteiro II SE VII | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto si ee -2 0 

Carpinteiro III SE IX | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto si wee - 1 0 
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Contador I SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 01 01 01 -- Contador XIII +1] 01 

Contador II SB XVIII | 1,732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto = wee -1 0 

Contador III SB XIX | 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 extinto swe -1 0 

Coveiro | SE VII | 1.732, 30/09/91 = 05 05 03 02 Coveiro VI -1 01 

Coveiro II SE VIII | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 extinto sf wees -3 0 

Coveiro III SEIX | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extintO wre -2 0 

Dentista I SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 04 10 04 06 Dentista XI -1 05 
2.786, 18/02/03 = 01 

2.825, 22/10/03 = 05 

Dentista II SB XVUI_ | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 extinto scree -3 0 

Dentista III SB XIX | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto see -2 0 

Digitador I SBIE | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 extinto I -3 0 
Digitador II SB II | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto sd wee -2 0 

Digitador III SBIV_ | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto. | were -1 0 

Eletricista I SE VIL | 1.732, 30/09/91 = 03 05 01 04 Eletricista VI -2 02 

2.825, 22/10/03 = 02 
Eletricista II SE VIII | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto = = wees -2 0 

Eletricista III SE IX | 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 extinto wrens -1 0 

Enfermeiro I SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 03 06 05 01 Enfermeiro XIII +4 05 
2.825, 22/10/03 = 01 

2.665, 16/08/01 = 01 

3.038, 21/01/08 = 01 

Enfermeiro II SB XVI | 1,732, 30/09/91 = 02 02 - 02 extinto sd wee -2 0 

Enfermeiro II SB XIX | 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 extinto sd wee -1 0 

Enfermeiro PSF SB XVII | 3.137, 29/12/09 = 03 04 - 04 Enfermeiro PSF XIII +2 06 

3.142, 26/01/10 =01 
Engenheiro I SBXVII_ | 1.732, 30/09/91 = 02 02 01 01 Engenheiro XII -- 01 
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Engenheiro II SB XVI | 1,732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto = wees -1 0 

Engenheiro III SB XIX | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 extinto sd eee - 1 0 - 

Farmacéutico SB XVII | 2.825, 22/10/03 = 01 02 01 01 Farmacéutico XIU +] 02 y 

3.219, 19/04/11 = 01 
Fiscal de Obras SB VI | LC 021, 18/02/11 =01 01 - 01 Fiscal de Obras VIII -- 01 

Fiscal de Posturas SB VI | LC 021, 18/02/11 = 01 01 - 01 Fiscal de Posturas VIII -- 01 

Fiscal de Tributos SB VI | LC 021, 18/02/11 =01 01 - 01 Fiscal de Tributos VIII -- 01 

Fiscal de Vigilanciaem | SB VI | LC 021, 18/02/11 =01 01 - 01 Fiscal de Vigilancia | VIII -- 01 

Saude em Satde 

Fisioterapeuta SB XVII | 2.825, 22/10/03 = 02 02 02 -- Fisioterapeuta XII +4 04 “ 

Fonoaudidlogo SB XVII | 2.825, 22/10/03 = 02 02 02 -- Fonoaudidlogo XIII +1 01 ° 

orninn---------- -- -- -- Funileiro VI 1 01 

Jardineiro I SEIV | 1.732, 30/09/91 = 08 08 05 03 Jardineiro Ill -- 03 

Jardineiro II SE V_ | 1.732, 30/09/91 = 05 05 03 02 Jardineiro I SE V -2 0 
(Em extincao) “ 

Jardineiro III SE VI | 1.732, 30/09/91 = 03 03 01 02 Jardineiro LT SE VI -2 0 

(Em extincao) 

Magarefe I SE VII | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 Extinto -5 0 

Magarefe II SE VIII | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 Extinto | weer -3 0 

Magarefe III SE IX | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto | wee -2 0 

Maquinista I SEIX | 1.732, 30/09/91 = 10 10 04 06 Operador de x +6 12 
Maquina ~ 

Magquinista II SEX | 1.732, 30/09/91 = 05 05 04 01 Maquinista IT SE X -1 0 
(Em extingao) 

Maquinista III SE XI | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 Extinto | wees -3 0 a 

MecAnico (Mag. Pesada) SE X_ | 2.825, 22/10/03 = 02 02 01 01 Mecanico (Maquina x +1 02 _ | 
Pesada) 

a , 
/ 
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MecAnico | SE VII | 1.732, 30/09/91 = 05 05 02 03 Mec§anico VI -1 02 

Mec§anico II SE VII | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 Extinto | wee -3 0 

Mec§anico III SE IX | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto J we -2 0 

Médico I SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 06 22 11 11 Médico XIII -- 11 
2.786, 18/03/03 = 02 

2.302, 26/09/97 = 01 

2.946, 02/05/06 = 01 

2.285, 04/09/97 = 01 

2.292, 04/09/97 = 01 

2.286, 04/09/97 = 01 

2.825, 22/10/03 = 02 

2.303, 26/09/97 = 01 

2.944, 24/04/06 = 06 

Médico I SB XVIII | 1.732, 30/09/91 = 04 04 - 04 Extinto | we- -4 0 

Médico II SB XIX | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto | wore -2 0 

Médico PSF 3.137, 29/12/09 = 03 04 - 04 Médico PSF XV +2 06 

3.142, 26/01/10 = 01 
Motorista I SE VII | 1.732, 30/09/91 = 25 36 29 07 Motorista VI + 13 20 

2.236, 31/01/97 = 11 

Motorista IT SE VI | 1.732, 30/09/91 = 14 14 01 13 Motorista IT SE - 13 0 

(Em extingao) vill 
Motorista III SE IX | 1.732, 30/09/91 = 08 08 02 06 Motorista II SE IX -6 0 

(Em extincao) 
Nutricionista SB XVII | 2.946, 02/05/06 = 01 Ol - 01 Nutricionista XIII -- 01 

Operario I SEI 1.732, 30/09/91 = 99 99 53 46 Operario I +4 50 

Operario II SEIJI | 1.732, 30/09/91 = 48 48 02 46 Operario II SE I - 46 0 

(Em extingao) 
Operario III SE III | 1.732, 30/09/91 = 45 45 05 40 Operario HI SE I - 40 --     
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(Em extingdao) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

Pedreiro | SEIV | 1.732, 30/09/91 = 18 18 10 08 Pedreiro Il -- 08 

Pedreiro II SE V_ | 1.732, 30/09/91 = 08 08 02 06 Pedreiro IT SEV -6 0 
(Em extingdo) 

Pedreiro ITI SE VI | 1.732, 30/09/91 = 08 08 01 07 Pedreiro IT SE VI -7 0 

(Em extingdo) 

Professor I SB V_ | 1.732, 30/09/91 = 60 105 81 24 Professor Vil + 10 34 

2.786, 18/02/03 = 05 
2.825, 22/10/03 = 10 
2.630, 20/02/01 = 15 
2.880, 16/02/05 = 15 

Professor I SB VIL | 1.732, 30/09/91 = 36 36 01 35 Professor II SB VII - 35 0 
(Em extingdo) 

Professor III SB IX | 1.732, 30/09/91 = 20 20 - 20 Extinto | were - 20 0 

Professor IV SB XX | 1.732, 30/09/91 = 25 25 10 15 Professor EM XIV +2 17 

Programador Sistema 2.825, 22/10/03 = 02 02 - 02 Extinto -2 0 

Psicélogo Cras SB XVII | 3.100, 27/04/09 = 01 01 - 01 Psicélogo Cras XI -- 01 

Psicdlogo I SB XI _ | 1.732, 30/09/91 = 02 04 03 01 Psicélogo XII +2 03 

2.825, 22/10/03 = 02 
Psicélogo II SB XII_ | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto ss J eee -2 0 

Psicélogo III SB XIII | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto ---- -2 0 

Servente I SEI | 1.732, 30/09/91 = 10 25 23 02 Servente I +15 17 

2.288, 04/09/97 = 10 
2.880, 16/02/05 = 05 

Servente II SEII | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 Extinto | wee -5 0 

Servente III SE III | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 Extinto | w= -5 0 

CO 
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Técnico Agricola I SB VIII | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 Técnico Agricola IX -2 01 

Técnico Agricola II SB IX { 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto | woe -2 0 

Técnico Agricola III SB X_ | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 Extinto | woes - 1 0 

Técnico Enfermagem SB VIII | 2.825, 22/10/03 = 05 05 05 0 Técnico IX +5 05 

Enfermagem 
Técnico Enfermagem PSF SB VIII | 3.137, 29/12/09 = 03 04 - 04 Técnico Enfermag Ix +2 06 

3.142, 26/10/10 = 01 PSF 
Técnico Informatica SB VIII | 2.825, 22/10/03 = 03 03 01 02 Técnico Informati SB -2 0 

(Em extingdo) Vill 
Técnico Radiologia SB VIII | 2.825, 22/10/03 = 02 02 01 01 Técnico Radiologi Ix +3 04 

Técnico TV I SBIV_ | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 Extinto --- -3 0 

Técnico TV II SB V_| 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto | w= -2 0 

Técnico TV III SB VI_| 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 Extinto ss ==> -1 0 
Tecnélogo Radiologia 2.825, 22/10/03 = 02 02 - 02 Extinto -2 0 

Tesoureiro | SB XIV | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 Tesoureiro XII -- 01 

Tesoureiro II SB XV | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 Extinto | wee -1 0 

Tesoureiro III SV XVI | 1.732, 30/09/91 =01 01 - 01 Extinto || wre -41 0 

Tipdgrafo I SBII | 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03 Extinto ss | wee -3 0 

Tipdgrafo II SB III | 1.732, 30/09/91 = 02 02 - 02 Extinto | wre -2 0 

Tipdografo III SBIV_ | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 Extinto | wee -1 0 

Veterinario | SB XVII | 1.732, 30/09/91 = 02 03 01 02 Veterinario XII -- 02 

2.825, 22/10/03 = 01 
Veterinario II SB XVIII | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 Extinto | wee -1 0 

Veterinario III SB XIX | 1.732, 30/09/91 = 01 01 - 01 Extinto ss | we -1 0 

Vigilante I SEIV_ | 1.732, 30/09/91 = 10 10 08 02 Vigilante Ill +5 07 

Vigilante II SEV. | 1.732, 30/09/91 = 05 05 - 05 Extinto -5 0 
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Vigilante III SE VI_| 1.732, 30/09/91 = 03 03 - 03. #|Extinto 90 == 3 0 “ 
Viveirista SE I 2.661, 26/06/01 = 01 01 - 01 Viveirista I -- 01 - 
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ANEXO II 

QUADRO DE CARGA HORARIA SEMANAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO 

  

  

    
  

Advogado 2 oras por Semana 

  

  

Agente Comunitario de Saude 40 horas por semana 
  

Agente de Controle de Vetor 40 horas por semana 
  

Arquiteto 20 horas por semana 
  

Assistente Administrativo 40 horas por semana 
  

Assistente Social 20 horas por semana 
  

Assistente Social — CRAS 40 horas por semana 
  

Auxiliar Administrativo 40 horas por semana 
  

Auxiliar de Saide Bucal 40 horas por semana 
  

Auxiliar de Secretaria Escolar 40 horas por semana 
  

Auxiliar de Servicos Escolares 40 horas por semana 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bioquimico 20 horas por semana 
Borracheiro 40 horas por semana 

Carpinteiro 40 horas por semana 

Contador 40 horas por semana 
Coveiro 40 horas por semana 

Dentista 20 horas por semana 
Eletricista 40 horas por semana 
Enfermeiro 20 horas por semana 
Enfermeiro PSF 40 horas por semana 
Engenheiro 20 horas por semana 

Farmacéutico 20 horas por semana 
Fiscal de Obras 40 horas por semana 
  

Fiscal de Posturas 40 horas por semana 
  

| Fiscal de Tributos 40 horas por semana 
  

Fiscal de Vigilancia em Saude 40 horas por semana 
  

Fisioterapeuta 20 horas por semana 
  

  

  

  

Fonoaudidlogo 20 horas por semana 
Funileiro 40 horas por semana 

Jardineiro 40 horas por semana 
Mec4nico 40 horas por semana 
  

Mec4nico Maquinas Pesadas 40 horas por semana 
  

Médico 20 horas por semana 
  

  

  

      Médico PSF 40 horas por semana 
Motorista 40 horas por semana 
Nutricionista 40 horas por semana 
Operador de Maquina 40 horas por semana 
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Operario 40 horas por semana 

Pedreiro 40 horas por semana 

Professor 24 horas por semana 

Professor EM Hora/aula 
Psicdlogo 20 horas por semana 
Psicdlogo CRAS 40 horas por semana 
Servente 40 horas por semana 
  

Técnico Agricola 40 horas por semana 
  

Técnico em Enfermagem 40 horas por semana 
  

Técnico em Radiologia 40 horas por semana 
  

Técnico Enfermagem PSF 40 horas por semana 
  

Tesoureiro 40 horas por semana 
  

  

      Veterinario 20 horas por semana 
Vigilante 40 horas por semana 

Viveirista 40 horas por semana   
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, ANEXO ITT 
QUADRO DE NIVEL DE ESCOLARIDADE POR CARGO 

  

~ DEN 
        

Advogado 
    

Ensino superior completo   

Agente Comunitario de Saude Ensino fundamental completo   

Agente de Controle de Vetor Ensino fundamental completo   

Arquiteto Ensino superior completo   

Assistente Administrativo Ensino médio completo   

Auxiliar de Saide Bucal Ensino médio completo   

Assistente Social Ensino superior completo 
  

Assistente Social — CRAS Ensino superior completo 
  

Auxiliar Administrativo Ensino fundamental completo   

Auxiliar de Secretaria Escolar Ensino médio completo   

Auxiliar de Servicgos Escolares Ensino fundamental incompleto   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bioquimico Ensino superior completo 

Borracheiro Ensino fundamental completo 

Carpinteiro Ensino fundamental completo 

Contador Ensino superior completo 
Coveiro Ensino fundamental incompleto 
Dentista Ensino superior completo 

Eletricista Ensino fundamental completo 
Enfermeiro Ensino superior completo 
Enfermeiro PSF Ensino superior completo 
Engenheiro Ensino superior completo 
Farmacéutico Ensino superior completo   

Fiscal de Obras Ensino médio completo   

Fiscal de Posturas Ensino médio completo 
  

Fiscal de Tributos Ensino médio completo 
  

Fiscal de Vigilancia em Saude Ensino médio completo 
  

  

  

  

  

Fisioterapeuta Ensino superior completo 
Fonoaudidlogo Ensino superior completo 
Funileiro Ensino fundamental completo 
Jardineiro Ensino fundamental incompleto 
MecAanico Ensino fundamental completo 
  

Mecanico Maquinas Pesadas Ensino fundamental completo 
  

Médico Ensino superior completo 
  

  

    Médico PSF Ensino superior completo 
Motorista Ensino fundamental completo 
Nutricionista Ensino superior completo       
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Operador de Maquina Ensino fundamental incompleto 
Operario Ensino fundamental incompleto 
Pedreiro Ensino fundamental incompleto 

Professor Ensino superior completo 
Professor EM Ensino superior completo 

Psicélogo Ensino superior completo 
Psicdlogo CRAS Ensino superior completo 
Servente Ensino fundamental incompleto 
  

Técnico Agricola Ensino médio completo 
  

Técnico em Enfermagem Ensino médio completo 
  

Técnico em Radiologia Ensino médio completo 
  

Técnico Enfermagem PSF Ensino médio completo 
  

Tesoureiro Ensino médio completo 
  

  

    Veterinario Ensino superior completo 

Vigilante Ensino fundamental incompleto 
Viveirista     Ensino fundamental incompleto 
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ANEXO IV 
TABELA DE NIVEIS DE VENCIMENTOS 

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Advogado Xlil 

Agente Comunitario de Satide I 

Agente de Controle de Vetor IV 
Arquiteto XII 

Assistente Administrativo VII 

Assistente Social XIII 

Assistente Social - CRAS XIII 

Auxiliar Administrativo I 

Auxiliar Administrativo CRAS I 

Auxiliar de Satide Bucal VII 

Auxiliar de Secretaria Escolar IV 

Auxiliar de Servicos Escolares I 

Bioquimico XIII 
Borracheiro Ill 

Carpinteiro VI 

Contador XII 

Coveiro VI 

Dentista XIII 

Eletricista VI 

Enfermeiro XIII 

Enfermeiro PSF XIII 

Engenheiro XII 
Farmacéutico XIII 

Fiscal de Obras Vill 

Fiscal de Posturas VIII 

Fiscal de Tributos VIII 

Fiscal de Vigilancia em Saude Vill 

Fisioterapeuta XII 
Fonoaudidlogo XII 
Funileiro VI 

Jardineiro I 

MecAnico VI 

Mecanico Maquinas Pesadas x 

Médico XIII 

Médico PSF XV 

Motorista VI       
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Nutricionista XIII 

Operador de Maquina x 
Operario I 
Pedreiro Ill 

Professor VI 
Professor EM XIV 
Psicdlogo XU 

Psicdlogo CRAS XIII 

Servente I 

Técnico Agricola IX 
Técnico em Enfermagem IX 

Técnico em Radiologia IX 
Técnico Enfermagem PSF IX 
Tesoureiro XII 

Veterinario XII 

Vigilante ll 

Viveirista I   
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ANEXO V 

TABELA DE VENCIMENTOS 

NIVEL VENCIMENTO MENSAL 
I R$ 645,41 
I R$ 650,77 

Ill R$ 665,80 
IV RS 715,86 
V RS 787,42 
VI R$_ 806,77 
VII R$ 845,07 

VIII R$ 929,60 
Ix R$ 952,81 
x R$ 976,21 

XI R$ 1.022,81 
XII RS 1.694,34 
XIII R$ 2.206,51 
XIV R$ 16,15 hora/aula 

XV R$ 9.720,00 

ANEXO V-A 

TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGOS EM EXTINCAO 

NIVEL VENCIMENTO MENSAL 
SBI R$ 845,06 

SB VII R$ 929,60 
SB VIII R$ 952,81 
SE II RS 645,41 
SE II R$ 650,77 
SEV R$ 732,36 
SE VI R$ 805,75 

SE VI R$ 887,32 
SE IX R$ 976,22 
SE X R$ 1.073,76       
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; ANEXO VI _ 
DESCRICAO E ESPECIFICACGAO DOS CARGOS 

  

| DENOMINACAO: ADVOGADO NIVEL XIII | 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente. 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- elaborar petic6es de a¢gdes diversas; 
- apurar informagées e detalhes referentes as agdes, inquirindo testemunhas e consultando 
pessoas, visando juntar elementos para obter dados referentes a processos; 

- defender os interesses da Prefeitura, judicialmente ou extrajudicialmente, mediante 
instrumento de mandado; 

- preparar defesa ou acusac&o, anulando e correlacionando os fatos e aplicando o 

procedimento adequado; 
- participar de audiéncias, promovendo defesa oral e justificativas de provas; 
- redigir ou elaborar documentos juridicos, pronunciamentos, minutas e informagées sobre 
quest4o administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, tributaéria, penal ou outras, 

aplicando a legislagdo na forma e terminologia adequadas ao assunto; 
- elaborar pareceres, orientando juridicamente todos os érgaos da Prefeitura; 
- estudar e interpretar a legislag4o, resolugdes, regulamentos, cédigos, portarias, decretos e 

outros; 

- opinar sobre a legalidade ou n&o de projetos, leis ou emendas, que sejam enviadas ao 

Prefeito para sang4o; 

- elaborar anteprojetos de leis, decretos, normas legais e outros; 
- participar e orientar em processo administrativo disciplinar ou sindicancias; 
- atuar em sintonia com o Procurador Geral do Municipio. 

  

| DENOMINACAO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NIVEL I | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar atividades de prevencdo de doengas e promogao de satide, sob supervisdo, por 

meio de acgées educativas e coletivas, em domicilios e na comunidade; 

- utilizar instrumentos para diagnéstico demografico e sécio cultural da comunidade de sua 
atuacao; | 

- executar atividades de educagdo para a satide individual e coletiva; 
- registrar, para controle das acdes de satide, nascimentos, dbitos, doengas e outros agravos 

a saude; | 

- estimular a participagiao da comunidade nas politicas publicas como estratégia da 

conquista da qualidade de risco a familia; ( \ 
‘ance only 
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- participar ou promover a¢des que fortalegam os elos entre o setor de sade e outras 
politicas publicas que promovam a qualidade de vida; 
- desenvolver outras atividades pertinentes 4 fungao de Agente Comunitario de Saude. 

  

[ DENOMINACAO: AGENTE DE CONTROLE DE VETOR NIVEL IV 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar atividades de controle vetorial com a principal fung&o de descobrir focos, 
destruir e evitar e evitar a formacao dos criadouros, bem como impedir a reproduc&o de 
vetores; 

- executar controle de roedores nocivos a satide humana e animal; 

- identificar situagdes de risco individual e coletivo; 

- executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle 
mecanico, aplicando larvicidas ou inseticidas autorizadas conforme orienta¢4o técnica; 

- promover a¢ées de educag4o em satide com individuos, familias e grupos comunitarios; 
- realizar e registrar visitas domiciliares de acordo com metas estabelecidas por bairros 
e/ou zoneamento; 

- estimular a participagao comunitaria em agées de satide; 

- registrar as informagées referentes as atividades executadas nos formularios especificos 

ao Programa de Controle de Endemias; 
- manter atualizado o cadastro de iméveis e pontos estratégicos da sua zona; 
- atuar no controle das doengas endémicas e epidémicas; 
- identificar as condigdes ambientais e sanitarias que constituem risco para a satide da 
comunidade, informando a equipe de saide e a populacéo, como também buscando 
solugdées coletivas; 

- desenvolver outras atividades pertinentes a funcdéo de Agente de Controle de Vetor. 

  

| DENOMINACAO: ARQUITETO NIVEL XIII 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar atividades que dizem respeito ao planejamento de acgdes de trabalho, 
elaboracdo, implantag4o e gerenciamento de projetos especificos da area de atuac4o; 
- prestar assessoria em sua area de habilitagdo profissional aos dirigentes das unidades 
organizacionais da Prefeitura; 

- executar atividades de natureza burocratica, de atendimento e orientagdes a usuarios de 

servi¢os publicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o contetdo da sua area de 

habilitagdo profissional; 
- elaborar projetos arquiteténicos, incluindo planta baixa, fachada, cortes e detalhamento; 

C. 
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- executar servicos de arquitetura legal, envolvendo pericias, arbitramentos, laudos e 

outros; 

- emitir pareceres técnicos, estudos e pesquisas para fins de elaboracado de projetos e 
demais assuntos de sua especializacao; 
- realizar estudos, pareceres e projetos que visem garantir a preservacgao e/ou 

recuperacdo do patrim6nio arquiteténico do Municipio; 
- executar servicos de urbanismo, arquitetura paisagistica e obras de grande decoracao 

arquiteténica; 
- executar demais atividades compreendidas na regulamentag¢4o profissional do cargo, 
aplicaveis aos objetivos da administracao publica municipal. 

  

| DENOMINACAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL VII | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar servicos complexos de escritérios que envolvam raciocinio, interpretac4o de leis 
e normas administrativas; 

- elaborar planos, programas, diretrizes de procedimentos administrativos gerais e outros; 
- elaborar, orientar e executar planos de trabalho, assumindo toda responsabilidade do setor 
para o qual tiver sido designado; 
- elaborar relatérios; 

- proceder sugestées de melhoramento de atividades administrativas; 
- executar atividades relacionadas as areas de planejamento, financas, imobiliario, 
patrimonial, cadastros, tributos, recursos humanos, empenhos e outras; 

- elaborar pareceres instrutivos e de expediente, proceder conferéncia e elaboracao de 
documentos: da receita, despesa, empenhos, balancetes, demonstrativo de caixa e outros; 

- organizar e orientar a elaboracgdo de fichario, arquivos da documentac4o, da legislacao, 
secretariar reunides em geral, comissGes, integrar grupos operacionais, elaborar relatdrios, 
tabelas, graficos e outros; 

- operar terminal de computador, trabalhar com editores de textos, elaborar minutas de 
atas, editais, contratos e outras atividades afins; 

- redigir expedientes administrativos, tais como: memorando, cartas, oficios, exposi¢ao de 
motivos, projetos de leis, minutas de decretos, portarias e outras atividades afins; 

- realizar e conferir calculos pertinentes a langamentos, alteragdes de tributos, avaliagdo de 

imoveis; 

- fazer e orientar a feitura de levantamentos de bens patrimoniais; 
- executar servicos de digitagao; 
- executar outras atribuigées afins. 

  

  

| DENOMINACAO: ASSISTENTE SOCIAL NIVEL XIII __| 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO / £ 

Ensino superior + Registro no Conselho competente Y J 
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ATRIBUICOES DO CARGO 

- elaborar, implementar, executar e avaliar politicas sociais junto a orgaos da 
Administragaéo Publica, direta e indireta, entidades e organizagées populares, inclusive 
aquelas voltadas a protecdo da crianga e do adolescente; 

- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do ambito 
da atuag4o do Servigo Social com participacao da Sociedade Civil; 
- encaminhar providéncias e prestar orientacdo social a individuos, grupos e a populagao; 
- orientar individuos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

- planejar, organizar e administrar beneficios e servicos sociais; 
- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para andlise da realidade 
social e para subsidiar acgées profissionais; 
- prestar assessoria e consultoria a 6rgaos da Administrag4o e a entidades e organizagées 
populares, com relago a planos, programas e projetos do ambito de atua¢g4o do Servi¢go 
Social; 

- prestar assessoria e€ apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada as politicas 
sociais no exercicio e na defesa dos direitos civis, politicos e sociais da coletividade; 

- planejar, organizar e administrar Servicgos Sociais e de Unidade de Servico Social; 
- realizar estudos socioecondmicos com os usuarios para fins de beneficios e servicos 
socials junto a orgaos da Administrag4o; 
- coordenar seminarios, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assunto de 
Servicos Social; 
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatérios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observagdes e sugerindo medidas para implantacéo, desenvolvimento e 
aperfeigoamento de atividades de sua area de atuaco; 

- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua area de 
atuacao; 

- realizar outras atribuigdes compativeis com sua especializacao profissional. 

  

| DENOMINACAO: ASSISTENTE SOCIAL — CRAS NIVEL XIII 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- planejar programas de Assisténcia Social e bem estar, promovendo a sua execug¢do, 

estudos, planejamento, diagnéstico e supervisao a solucao de problemas sociais; 
- realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de assisténcia social; 
- realizar e interpretar pesquisas sociais, orientar e coordenar os trabalhos nos casos de 
reabilitagdo profissional e social; 

- planejar e promover inquéritos sobre a situa¢4o social, escolar e familiar do assistido; 
- fazer a triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; 
- estudar os casos e orientar os pais, em grupo ou individualmente, sobre tratamentos 
adequados; f 
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- selecionar candidatos a amparo para o servico de assisténcia 4 velhice, a infancia em 
condi¢ées de risco, a deficientes, etc. 

- fazer levantamentos socioeconémicos com vistas a planejamento familiar; 
- executar atividades inerentes a prestacdo de servicos da area de atuacdo profissional de 
servico social no CRAS (Centro de Referéncia de Assisténcia Social); 
- orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos; 

- pesquisar a origem e natureza dos problemas mediantes entrevistas ou outros métodos; 
- observar a evolucdo dos assistidos apés a implementagdo de agdes para melhoria de suas 
condigées; 

- realizar vistoria, pericia, avaliagféo e outros servigos técnicos, pareceres, laudos e 

atestados no ambito de sua atuacao profissional; 
-executar demais atividades compreendidas na regulamentagao profissional do cargo, 
aplicavel aos objetivos do CRAS e da Administragao. 

  

| DENOMINACAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL I 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- prestar servicos de digita¢do; 

- redigir expedientes sumarios, tais como cartas, oficios e memorandos, de acordo com 
modelos e normas preestabelecidas; 

- auxiliar nos servigos de organizacéo e manuten¢fo de cadastros, arquivos e outros 
instrumentos de controle administrativo; 

- distribuir e encaminhar papéis e correspondéncias no setor de trabalho; 
- auxiliar nos servi¢os de atendimento e recepcio ao publico, executar atividades auxiliares 
de apoio administrativo; 
- zelar pelo equipamento sob sua guarda, comunicando 4a chefia imediata a necessidade de 
consertos e reparos; 
- atender e encaminhar as partes que sejam falar com a chefia da unidade onde estiver 
lotado; 

- conhecimento de teclado de computador e digitacAo; 
- executar outras atribui¢ées afins. 

  

| DENOMINACAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CRAS NIVEL I | 

REQUISITOS MiINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- prestar servicos de digitagdo; 
- redigir expedientes sumarios, tais como cartas, oficios e memorandos, de acordo com | 

modelos e normas preestabelecidas; et! \ 
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- auxiliar nos servigos de organizacao e manutengdo de cadastros, arquivos e outros 
instrumentos de controle administrativo; 

- distribuir e encaminhar papéis e correspondéncias no setor de trabalho; 
- auxiliar nos servicos de atendimento e recep¢do ao publico, executar atividades auxiliares 

de apoio administrativo; 
- zelar pelo equipamento sob sua guarda, comunicando a chefia imediata a necessidade de 
consertos e reparos; 
- atender e encaminhar as partes que sejam falar com a chefia da unidade onde estiver 
lotado; 

- conhecimento de teclado de computador e digitagao; 
- executar outras atribuicées afins. 

  

| DENOMINACAO: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NIVEL VII | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo + Registro no Conselho de competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar suas atribuicdes sempre sob a supervisdo do cirurgido-dentista; 
- organizar e executar atividades de higiene bucal; 
- processar filme radiografico; 
- preparar o paciente para atendimento; 
- auxiliar e instrumentar os profissionais nas interveng6es clinicas; 
- manipular materiais de uso odontoldgico; 
- selecionar moldeiras; 

- preparar modelos em gesso; 

- registrar dados e participar da analise de informagdes relacionadas ao controle 
administrativo em saude bucal; 

- executar limpeza, assepsia, desinfecc&o e esterilizagao do instrumental, equipamentos 
odontoldgicos e do ambiente de trabalho; 
- realizar o acolhimento do paciente nos servic¢os de saude bucal; 
- aplicar medidas de biosseguran¢a no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e residuos odontoldgicos; 
- desenvolver agdes de promocao da sate e prevencao de riscos ambientais e sanitarios; 

- realizar em equipe levantamento de necessidades em satide bucal; 
- adotar medidas de biosseguran¢a visando ao controle de infec¢ao. 

  

| DENOMINAGAO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NIVELIV | 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO | 
Ensino médio completo \ 

ATRIBUICOES DO CARGO 

P
a
t
i
,
 

- executar atividades relacionadas a servicos de secretaria escolar, 
- fazer matricula e rematricula de alunos; \ a | 
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- efetuar os registros da vida escolar dos alunos e dos professores; 
- efetuar a distribui¢Ao dos alunos inicio do periodo escolar, para formar turmas; 
- efetuar a troca de alunos de uma turma para outra; 
- elaborar atas escolares; 

- participar de conselhos de classes; 
- expedir documentos de alunos, quando solicitados; 
- fazer o quadro de movimentag4o de professores — QMP; 

- atender a comunidade escolar (pais, alunos, professores e servidores), prestando-lhes 
informagGes e expedindo documentos da escrituragao escolar; 

- efetivar a escrituracdo e registros escolares, mantendo-os atualizados e ordenados, 

garantindo a sua fidedignidade e o seu adequado arquivamento; 
- colaborar em programag6es que promovam a agilizacao de servico interno e externo, 

organizacéo e manutencgdo dos arquivos, bem como da informatizacao dos trabalhos da 
secretaria; 

- utilizar com zelo o material da secretaria, guardando-o e mantendo-o em condi¢6es de 
utilizagéo permanente; 
- manter sigilo em relagéo 4 documentag4o dos alunos e dos profissionais da institui¢ao 
escolar, primando pela ética em todos os procedimentos da secretaria; 
- conhecimento de teclado de computador e digitacgdo; 
- executar tarefas afins. 

  

| DENOMINACAO: AUXILIAR DE SERVICOS ESCOLARES NIVEL I | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- responsabilizar-se pelos trabalhos de cozinha, preparar refeigdes de acordo com 
cardapios; 

- encarregar-se de todos os tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, 

cereais, legumes, carnes de variadas espécies, preparar sobremesas e sucos em geral; 
- encarregar-se da guarda e conservacdo de alimentos; 
- fazer os pedidos de suprimento de material necessario 4 cozinha ou a preparagdo de 
alimentos; 

- operar os diversos tipos de fogdes, aparelhos e demais equipamentos de cozinha; 
- cuidar da limpeza e higiene dos equipamentos e instrumentos de cozinha; 
- limpar e preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies para cozimento; 
- preparar e servir merendas, preparar mesas e participar da distribui¢do de refeigdes; 
- proceder a limpeza de utensilios, aparelhos e equipamentos; 
- auxiliar no recebimento, conferéncia, guarda, controle de estoque de material e géneros 
alimenticios; 

-manter a higiene no local de trabalho; ca 
- conservar os alimentos em vasilhame e locais apropriados; “ 

- executar tarefas afins. 
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[ DENOMINACAO: BIOQUIMICO NIVEL XII | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- realizar pesquisas sobre a composi¢4o, funcdes e processos quimicos dos organismos 

ViVOS; 

- testar e analisar substancias e materiais colhidos; 

- estudar a acdo de alimentos e medicamentos e outras substancias; 

- participar de execug4o de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saude; 

- realizar ou participar de reunides com a sociedade para definir ag¢des que melhorem as 

condi¢ées de vida; 

- analisar e determinar probabilidade de doencas epidemioldgicas, alertando para sua 

proliferagao; 
- fazer analise clinica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e 

outros, valendo-se de diversas técnicas especificas; 

- analisar soro antiofidico, pirogénio e outras substancias, valendo-se de meios bioldgicos; 
- efetuar andlise bromatolégica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir 0 
controle de qualidade, pureza, conservac4o e homogeneidade, com vistas ao resguardo da 

Satide Publica; 

- fazer andlise de 4gua, como pesquisa de microorganismo e determinagdes de elementos 

quimicos, valendo-se de técnicas especificas; 

- elaborar relatérios e laudos técnicos em sua area de especialidade; 

- executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da func¢do. 

  

| DENOMINACAO: BORRACHEIRO NIVELIN | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- compreende as atribuigdes que se destinam a executar e orientar os trabalhos de 
borracharia, como trocar pneus e remendar camara de ar; 
- vulcanizar camaras de ar; 

- verificar as condigdes de conservacdo dos pneus dos veiculos que compdem a frota 
municipal; 

- calibrar e balancear pneus; 
- orientar os servidores que o auxiliam na execucio de suas atribuicdes tipicos; 
- manter limpo e arrumado 0 local de trabalho de trabalho; 
- desmontar, montar, reparar e substituir os diversos tipos de pneus e cdmaras de ar de 

veiculos, maquinas e equipamentos; 

- retirar e recolocar pneus nos respectivos veiculos; 
- reparar os diversos tipos de pneus e c4maras de ar usadas em veiculos, maquinas e 
equipamentos; \ 
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- executar pequenos servicos na roda de veiculos e maquinas pesadas, com o objetivo de 
prolongar o uso da mesma; 
- zelar e conservar sob sua guarda, todos os materiais, maquinas e equipamentos existentes 
em sua area de servi¢o; 

- controlar o estoque de remendos e afins; 

- manter controle diario de atendimento; 

- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: CARPINTEIRO NIVEL VI __| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- construir, fabricar, montar e reparar estruturas, objetos de madeira e assemelhados; 

- estudar o trabalho a ser executado, consultando plantas, esbocos, modelos ou 

especificagdes para estabelecer a sequéncia das operagées; 
- selecionar os materiais necessarios, escolhendo-os adequadamente, para assegurar a 
qualidade do trabalho; 
- fazer e montar pegas ou conjuntos de pegas de madeira e assemelhados, utilizando 
materiais, ferramentas e equipamentos apropriados, tais como: plaina, serrote, formdo, 
furadeira, serras e outros; 

- fazer reparos em diversos objetos de madeira ou que tenham componentes de madeira, 
substituindo total ou parcialmente as partes desgastadas; 
- colocar fechaduras e outras pegas em acessorios ou elementos de madeira, fixando-os; 

- montar formas para concretagem, pegas empregadas em obras de carpintaria, forros, 
palanques e engradamentos; 
- operar maquinas de carpintaria, como serra-fita, tupia, desempenadeira, serra circular, 
torno, desengrossadeira, furadeira, aparadeira e outros, regulando e posicionando a 

madeira, acionando os dispositivos e controlando a execug4o dentro das medidas e formas 
desejadas; 

- fazer pedidos de suprimento de material para seu uso; 

- zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conserva¢4o, manuten¢do e funcionamento das 
maquinas e equipamentos de seu uso; 
- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: CONTADOR NIVEL XIN | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- organizar e dirigir os trabalhos inerentes a contabilidade publica; 
- planejar os trabalhos inerentes as atividades contabeis, organizando o sistema de registro _ 

e operagées para possibilitar o controle de contabilizag4o contabil-financeiro; 
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- supervisionar os trabalhos de contabilizagAo dos documentos, analisando-os e orientando 
seus processamento para aSsegurar 0 cumprimento do plano de contas adotado; 
- proceder ou orientar a classificag¢4o e avaliagéo de despesas, examinando sua natureza, 
para apropriar custos e servi¢os; 

- elaborar balancetes, balancos e demonstrativos de contas, aplicando as normas contabeis, 

para apresentar resultados parciais e gerais da situagdo patrimonial, econémica e financeira 
do 6rgao; 
- participar da elaborag4o do orgamento-programa, fornecendo os dados contabeis para 
servirem de base 4 montagem do mesmo; 
- planejar e executar auditorias contabeis efetuando pericias, investigagdes, apuragdes e 
exames técnicos para assegurar 0 cumprimento as exigéncias legais e administrativas; 
- elaborar, anualmente, relatério analitico sobre a situacgfo patrimonial, econdmica e 

financeira do 6rgao, apresentando dados estatisticos comparativos e pareceres técnicos; 
- assessorar a direcéo em problemas financeiros, contabeis e orgamentarios, dando 
pareceres, a fim de contribuir para a correta elaborag4o de politicas e instrumentos de ago 
nos diversos setores; 

- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: COVEIRO NIVEL VI | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- preparar a sepultura escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando 
lapide e limpando o interior das covas ja existentes, permitindo 0 sepultamento; 
- auxiliar na colocagdo de caixdo, manipulando as cordas de sustentagdo, visando a perfeita 
coloca¢ao na sepultura; 

- efetuar limpeza e conservacao de jazigos; 
- fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando a laje, assegurando 

inviolabilidade do tamulo; 

- executar servico de vigilancia diurna do cemitério; 
- auxiliar no transporte de caix6es; 
- auxiliar na exumacdo de cadaveres, desde que haja ordem judicial ou com permiss4o, por 
escrito, da familia do falecido; 

- atender prontamente determinagées procedentes da chefia; 

- executar trabalhos de conservacfo e limpeza de cemitério e velorio; 
- atender as normas de higiene e seguranga do trabalho; 
- executar outras tarefas afins. 

  

  

| DENOMINACAO: DENTISTA NIVEL XIII _ | 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO N 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 
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ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar o Programa de Satide Bucal do Municipio; 
- desenvolver nos locais de atuac4o atividades educativo preventivas para promover, 
ministrar palestras e organizar cursos sobre saude; 
- prevenir e manter a satide bucal da populacao; 
- participar de equipes multiprofissionais, envolvendo-se ativamente na vigilancia em 
sade e em especial no controle da carie e doenga periodontal; 
- desenvolver no servico publico um comportamento técnico comprometido com a 
preveng4o da dentic¢Ao natural; 
- comprometer-se com a exatidfo e sistematicidade da informacgdo necessaria para 
avaliacdo dos resultados do programa implantado, bem como dos insumos necessarios para 
as atividades dos mesmos; 

- treinar e supervisionar o pessoal auxiliar nas a¢gdes educativo preventiva, coletivas e 
individuais; 

- executar as agdes pertinentes e promover na Unidade de Saude 0 espaco para as agdes 

coletivas interprofissionais e interdisciplinares; 
- prestar atendimento aos pacientes agendados, coletivo e individualmente; 
- responsabilizar-se pela conservacao dos equipamentos e materiais necessarios a execu¢4o 

das atividades proprias do cargo; 

- executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissdo. 

  

| DENOMINACAO: ELETRICISTA NIVEL VI ___| 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- montar instalacgées elétricas em geral; 
- reparar instala¢des de baixa e alta tensdo; 
- interpretar esquemas e especificagées para seu trabalho; 
- utilizar chaves e ferramentas manuais; 

- fazer uso, quando necessaério de aparelhos de medig&o elétrica, material isolante e 

equipamentos de solda; 
- passar fiagdo por tubos ou outros locais designados; 

- fazer manutenc¢fo preventivamente, substituindo fios desencapados ou com defeitos; 

- ligar e desligar chaves de comando geral e de quadros de forga; 
- realizar trabalhos de instalag4o, regulagem, reforma, revis&o, conserva¢ao e sistemas 

elétricos; 

- relacionar e requisitar materiais e instrumentos necessarios 4 execucdo dos trabalhos; 
- executar outras tarefas afins. 

  

| DENOMINACAO: ENFERMEIRO NIVEL XIII _| 

oh 
WV REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino superior + Registro no Conselho competente 
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ATRIBUICOES DO CARGO 

- elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e andlise das necessidades 
prioritarias de atendimento aos pacientes e doentes; 
- planejar, organizar e dirigir os servigos de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrdo de assisténcia; 
- desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execucgo de programas de 
sade publica e no atendimento aos pacientes e doentes; 

- coletar e analisar dados s6cio-sanitarios da comunidade a ser atendida pelos programas 
especificos de satide; 
- estabelecer programas para atender as necessidades de satide da comunidade, dentro dos 
recursos disponiveis; 

- realizar programas educativos em saude, ministrando palestras e coordenando reunides, a 
fim de motivar e desenvolver atitudes e habitas sadios; 

- supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execucdo das atribuicées tipicas da 
classe; 

- controlar o padrao de esterilizac&o dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem 
como supervisionar a desinfeccao dos locais onde se desenvolvem os servig¢os médicos e 
de enfermagem; 

- elaborar pareceres, informes técnicos e relatérios, realizando pesquisas, entrevistas, 

fazendo observagées e sugerindo medidas para implantacio, desenvolvimento e 
aperfeigoamento de atividades em sua area de atuaco; 
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes 4 sua area de 
atuacdo; 

- participar das atividades de treinamento e aperfeigoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em servi¢o ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua area de atuagao; 
- participar de grupos de trabalho e/ou reunides com unidades da Prefeitura e outras 
entidades publicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposi¢Ges sobre situagdes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestées, 

revisando e discutindo trabalhos técnico-cientificos, para fins de formulag4o de diretrizes, 

planos e programas de trabalho afetos ao Municipio; 
- participar de campanhas de educag4o e saude; 
- realizar outras atribuigdes compativeis com sua especializac4o profissional. 

  

| DENOMINACAO: ENFERMEIRO PSF NIVEL XIII _| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- planejar, organizar, supervisionar e executar servi¢os de enfermagem, empregando ; 

processos de rotina e/ou especificos, para possibilitar a protegao e recuperagao de saude 
individual ou coletiva; i 

} Co 
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- ter conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia e 
imunologia humana; 

- dar orientagdes quanto a reprodugéo humana, diagndstico de gravidez, modificagdes 
fisiolégicas e psicoldgicas na gestacgéo, gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, trabalho 
de parto e amamenta¢4o; 
- esclarecer pacientes quanto a planejamento familiar, DST, assisténcia ao recém-nascido 
normal e prematura e ao recém nascido de alto risco; 
- orientar sobre patologias do recém-nascido, puericultura, controle de crescimento e 

desenvolvimento, satde do escolar e satide do adolescente; 

- ministrar palestras de saide publica visando doengas prevenidas por imunizag4o; 
- orientar sobre doengas transmissiveis esclarecendo sobre medidas preventivas, 
diagnostico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia; 
- dar assisténcia de enfermagem a portadores de problemas clinicos e cirlrgicos; 
- dar assisténcia de enfermagem no pré e pdés-operatorio; 
- dar assisténcia ao idoso; 

- dar aten¢4o ao adulto com controle de hipertens&o arterial, diabetes, nogdes de oncologia, 
nogdes sobre doengas ocupacionais; 
- dar assisténcia de enfermagem a paciente em situag4o de emergéncia/urgéncia; 
- administrar os servigos de enfermagem: caracteristicas, objetivos, planejamento, 
organizac4o, comando, controle, avaliagao e treinamento em servi¢o; 

- atuar no controle de limpeza, desinfec¢Ao e esterilizacao; 

- realizar outras atividades correlatas. 

  

| DENOMINACAO: ENGENHEIRO NIVEL XIII _| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- realizar tarefas inerentes ao estudo, avaliacao e elaboracgao de projetos de engenharia, 
bem como coordenar e fiscalizar sua execu¢4o; 

- elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas 
e especificagées técnicas de obra, indicando o tipo e qualidade de materiais e 

equipamentos, indicando a mao de obra necessaria e efetuando calculos dos custos, para 

possibilitar a construcdo, reforma e/ou manuten¢fo de obras; 
- efetuar avaliagéo da capacidade técnica das empreiteiras, treinamento de subordinados, 
elaboragao de projetos de diversas areas; 
- elaborar cronogramas fisico-financeiros, diagramas e graficos relacionados a 
programacdo da execu¢fo de planos de obras; 

- promover levantamentos das caracteristicas de terrenos onde serio executadas as obras; 
- acompanhar, fiscalizar, vistoriar, controlar e efetuar medigdes de obras que estejam sob 

encargo do Municipio ou de terceiros; 

- analisar processos e aprovar projetos de loteamentos quanto aos seus diversos aspectos 

técnicos; “ 
- elaborar normas e acompanhar concorréncias; a 
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- participar de discussdo e na elaboragéo das proposituras de legislagdo de edificagées, 
urbanismo e plano diretor; 
- orientar a compra, distribuigaéo, manutengao e reparo de equipamentos utilizados em 
obras; 

- supervisionar a compra de materiais e equipamentos, visando 4 otimizagao de custos, 
bem como verificar se o material recebido atende as especificagdes de qualidade; 
- emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instrugdes normativas, manuais técnicos, relatorios, 

registros e cadastros, relativos as atividades de engenharia; 

- participar de avaliagdes de iméveis para fins de desapropriagao; 
- elaborar projetos de sinalizagao; 
— executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: FARMACEUTICO NIVEL XI | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior + Registro no Conselho competente 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- cuidar para que a farmacia mantenha em seus estoques os medicamentos e correlatos em 
quantidade e qualidade de forma a garantir uma terapéutica racional em area e tempo 
determinado; 

- ao receber os remédios dos fornecedores estes deveréo ser conferidos quanto a validade, 

lote, quantidade, rotulagem e quaisquer outros danos nas embalagens; 
- prever as faltas de estoque de medicamentos e providenciar pedidos junto ao setor de 
compras; 
- estabelecer normas para dispensacAo de medicamentos e correlatos, visando orientar o 

uso. correto baseado em pardmetros farmacocinéticos, farmacodindmicos e da 
farmacovigilancia; 
- conferir a receita, quanto a assinatura do profissional prescritor, numero de registro no 
Conselho de Classe, e efetuar 0 exame fisico dos medicamentos, observando o prazo de 

validade; 

- orientar os pacientes quanto ao horario, modo de usar e armazenamento do medicamento; 

- quanto aos medicamentos controlados armazena-los em armario proprio com chave e 
fazer escrita didria do controle de medicamentos em livros especificos; 

- estabelecer normas para armazenamento de medicamentos; 

- atividade destinada a guardar e proteger os medicamentos contra os riscos de alteracdes 

fisico-quimicas e microbioldgicas garantindo a qualidade dos mesmos; 
- realizar tarefas inerentes a area de farmacia; 

- executar outras tarefas correlatas. 

  

  

| DENOMINACAO: FISCAL DE OBRAS NIVEL VIII | 

REQUISITOS MiNIMOS PARA PROVIMENTO K ’ 
Ensino médio completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 
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- fiscalizar, sob a superviséo de profissional competente, as obras em execugéo no 
Municipio; 
- verificar se as construgdes estao de acordo com as plantas aprovadas pela Prefeitura; 
- fiscalizar servigos de reformas e demolicgao de prédios; 
- exercer a repressdo as construcées clandestinas; 
- fiscalizar servigos de instalagdes, ampliagdes e reformas nas redes de agua e de esgoto; 
- providenciar, de conformidade com a autoridade competente, no embargo de obras 

iniciadas sem aprovacdo ou em desconformidade com a planta aprovada; 
- lavrar autos de infragao; 
- realizar vistoria final para concessdo de “‘Habite-se”; 
- apresentar relatério das atividades desempenhadas; 
- verificar a colocagéo de andaimes e tapumes nas obras em execugdo, reforma ou 
demolicao, bem como a carga e descarga de material na via publica; 
- acompanhar arquiteto e/ou engenheiro da Prefeitura nas inspecées e vistorias realizadas; 
- fiscalizar as ligagdes clandestinas de esgoto; 
- cumprir e fazer legisla¢&o de obras e policia administrativa, no que lhe couber; 

- executar outras atribuigées afins. 

  

| DENOMINACAO: FISCAL DE POSTURAS NIVEL VIII__| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- fiscalizar o cumprimento da lei de posturas municipais; 
- verificar, nas areas sob sua fiscalizac4o, as irregularidades ocasionadas por: falta de 

iluminagdo e sinalizag4o, calgamentos, vias e jardins publicos, depdsitos de lixo, queda de 
arvores e animais mortos em logradouros publicos; 

- verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de 

prestagdo de servicos das pessoas juridicas e aut6nomas; 
- verificar as licengas de ambulantes e impedir 0 exercicio desse tipo de comércio por 
pessoa que nfo possua a documentac4o exigida; 
- verificar a instalag¢ao de méveis, equipamentos, veiculos, utensilios e objetos, de bancas e 

barracas em logradouros publicos quanto 4 permissdo para cada tipo de comércio, bem 
como observancia de aspectos de ordem e seguranga publica; 

- lavrar autos de infragao; 

- apresentar relatério das atividades desempenhadas; 
- inspecionar o funcionamento de feiras livres; 

- verificar a regularidade da exibigdo e utilizag&o de anuncios, alto-falantes e outros meios \ 
de publicidade em via publica, bem como a propaganda comercial afixada em muros, | 
tapumes e vitrines ou em logradouros publicos; | 
- verificar o horario de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros 3 
estabelecimentos, bem como a observancia das escalas de plantao das farmacias; | 
- verificar o licenciamento para realizacgao de festas populares em vias e ae ; } 

Cb publicos; ( 
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- verificar o licenciamento para instalacdo de circos e outros tipos de espetaculos publicos 
promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentacio de documento de 
responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; 
- intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providéncias relativas aos 

transgressores das posturas municipais e legislacgdo especifica; 
- solicitar for¢a policial para dar cumprimento a ordens superiores, quando necessario; 
- executar outras atividades afins. 

  

| DENOMINACAO: FISCAL DE TRIBUTOS NIVEL VII | 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- fiscalizar, para fins de tributago, o comércio e a industria em geral, bem como as demais 
atividades sujeitas a fiscalizacg&o municipal; 
- fazer verificagao junto a contribuintes visando 4 perfeita execuc&o da fiscalizacdo 
tributaria; 

- proceder a quaisquer diligéncias exigidas pelo servi¢o; 
- informar processos depois de cumpridas as diligéncias; 

- orientar 0 contribuinte sobre a legisla¢Ao tributaria municipal; 
- efetuar notificagdes e lavrar autos de infragdo; 
- elaborar relatdérios e boletins estatisticos; 

- prestar informagées em processos relacionados com sua area de competéncia; 
- efetuar sindicancias para verificagao das alegacées dos contribuintes; 
- auxiliar em estudos visando ao aperfeigoamento e atualizacao dos procedimentos fiscais; 

- selecionar e preparar elementos necessarios 4 execucdo da fiscalizacdo externa; 
- investigar a evasdo ou fraude no pagamento de tributos municipais; 
- executar outras atribui¢6es afins. 

  

| DENOMINACAO: FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NIVEL VII | 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo + curso de capacitagéo com contetdo programatico a legislacAo 
especifica em vigor ou curso técnico em agroindustria e/ou alimentos 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- visitar, periodicamente, estabelecimentos de comércio; 

- fiscalizar condigées de higiene em estabelecimentos comerciais e industriais; { 
- orientar e determinar acdes para pronta solu¢do de irregularidades; | 
- providenciar a retirada de produtos que apresentem condi¢des improprias ao consumo; 
- vistoriar boxes e bancas de vendas de produtos alimenticios; 4 
- inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalagdes e alimentos Co 

fornecidos aos alunos, para assegurar medidas profilaticas necessdarias; pt! 

- realizar vigilancia ambiental e de satde em produtos, estabelecimentos, servigos e outros; . OU 
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- solucionar problemas orientando e/ou aplicando a legislacdo vigente; 
- investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; 

- prestar apoio técnico as unidades de satde do Municipio; 
- atender as solicitagdes e denuncias quanto as acdes de vigilancia ambiental, 

epidemiologica, sanitaria, seguranca do trabalho; 

~ promover articulac¢des com outras secretarias e unidades de sade municipais sobre acdes 
de satide, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussdo sobre a satide 
humana, ambiental e dos animais; 

- planejar e atuar em agées de controle e preven¢do a agravos, epidemias e endemias; 
- promover atividades de capacitac&o, formagdéo e educacdo dentro de sua area de 
conhecimento; 

- fiscalizar ambientes publicos e privados de alta, média e baixa complexidade; 
- atuar na comunidade através de acGes intersetoriais; 
- executar interdic¢des decorrentes de seu trabalho em estabelecimentos fiscalizados; 
- emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competéncia; 

- executar outras atividades afins. 

  

| DENOMINACAO: FISIOTERAPEUTA NIVEL XIII | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- prescrever, ministrar e supervisionar terapia fisica que objetive preservar, manter, 
desenvolver ou restaurar a integridade de org4o, sistema ou funcdo do corpo humano; 
- prestar assisténcia ao individuo, participando da promogao, tratamento e recuperacao de 
sua saude; 

- elaborar diagndstico fisioterapico, compreendido como avaliacdo fisico-funcional; 

- prescrever, com base na avaliagao fisico-funcional, as técnicas préprias da fisioterapia, 
qualificando-as e quantificando-as; 

- dar ordenagao ao processo terapéutico, baseando-se nas técnicas indicadas; 

- dar alta ao paciente no servico de fisioterapia; 
- participar na elaboragao do planejamento, execugéo e avaliac%o do programa de satide e 
dos planos assistenciais de satde; 

- participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal da saude, 

particularmente nos programas de educacdo continuada; 
- obedecer as politicas de saude estabelecidas pela Secretaria de Savide e Acdo Social ou 
orgdo competente; 

- participar de programas e pesquisa em saude publica; 

- executar outras atividades afins. 

  

| DENOMINACAO: FONOAUDIOLOGO NIVEL XIII __| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO \ 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 
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ATRIBUICOES DO CARGO 

- prestar assisténcia fonoaudioldgica, para restauragaéo da capacidade comunicaga4o dos 
pacientes; 
- efetuar estudo de caso, avaliando as deficiéncias ligadas 4 comunicag¢Ao oral e escrita do 
paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, grava¢4o e outras 
técnicas proprias; 
- estabelecer plano de treinamento ou terapéutico, com base no progndstico, determinando 
exercicio fonoarticulatérios, de respiragdo, motores, etc; 

- programar, desenvolver e/ou supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 
expressio e compreensdéo do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo 
demonstrac4o de respiragao funcional, empostacdo de voz, treinamento fonético, auditivo, 
de dicc&o e organizag¢aéo do pensamento em palavras para reeducar e/ou reabilitar o 
paciente; 
- emitir parecer quanto ao aperfeigoamento ou a praticabilidade da reabilitacao 
fonoaudioldgica, empregando técnicas e avaliacao especificas para possibilitar a selegdo 
profissional ou escolar; 
- efetuar a avaliac¢ao audiolégica, procedendo a indicagao de aparelho auditivo, se 
necessario; 
- avaliar pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolugdo do processo e 

promovendo ajustes necessarios na terapia adotada; 
- promover a reintegrac4o dos pacientes a familia e a outros grupos sociais; 
- encaminhar pacientes, de acordo com o diagndéstico, a médicos_ especialistas, 
odontélogos, assistentes sociais, psicdlogos, escolas e outras profissionais ou instituig¢des 
competentes; 
- desenvolver um trabalho preventivo e curativo as criancgas e adultos que apresentarem 

problemas fonoaudioldgicos, contribuindo para a melhoria e/ou recuperag4o; 
- treinar e supervisionar equipes auxiliares ou elementos da escola para que atuem em 

casos fonoaudioldégicos onde a atuag4o direta do profissional néo for necessaria; 
- executar outras tarefas correlatas. 

  

{ DENOMINACAO: FUNILEIRO NIVEL VI 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar tarefas de recuperacao de latarias de veiculos, utilizando equipamentos e 
materiais necessarios tais como: solda, lixadeira elétrica, massa plastica e tinta; 

- zela pela manuten¢&o e conservacdo dos materiais e equipamentos, pela arrumacao e 
limpeza do local de trabalho; 

- executar tarefas corretas, sob determinacdo da chefia imediata. 

  

  

| DENOMINACAO: JARDINEIRO NIVEL II}. 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO Y (’ 
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Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- realizar atividades de natureza operacional a fim de executar servig¢os em ambiente 
externo, com acdes operativas de capinar, rogar, limpar, preparar, revolver, plantar, 

renovar, transportar, levantar e carregar, em beneficio do exercicio das fun¢gdes necessarias 
ao adequado funcionamento da atribuicdo do cargo; 
- executar as atividades do cargo conforme as normas, padr6es, determinagdes ou 
orientagdes recebidas do superior hierarquico; 
- realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicagdes e técnicas recomendaveis, 
utilizando os instrumentos, utensilios e materiais necessarios 4 execug¢4o do trabalho; 

- usar, obrigatoriamente, os equipamentos de protegdo individual de seguranca, em face 

dos riscos inerentes as atividade; 

- solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierarquicos os instrumentos, utensilios ou 
materiais que sejam necessarios ao cumprimento dos objetivos do cargo; 
- zelar pela guarda, conservacdo e limpeza das ferramentas de trabalho; 
- executar atividades de jardinagem; 

- preparar canteiros e sementeiras de flores, hortaligas, arvores, arbustos e outras plantas 
ornamentais em jardins, hortas, pragas, parques e demais logradouros publicos, efetuando 
os tratos necessarios tais como, adubacao e aplicacao de corretivos de solo; 
- revolver e renovar a terra e culturas nas épocas proprias, realizando atividades de plantio 
e replantio de sementes e mudas, bem como servi¢os de adubagem, irriga¢ao e podas de 
grama, plantas e arvores; 
- manter os parques e jardins livres de ervas daninhas, pragas e moléstias, aplicando 
defensivos agricolas, observando as instrug6es predeterminadas, assim como, manté-lo em 

bom estado de conservac¢ao e limpeza; 
- preparar e fazer a manutenc4o de viveiros de plantas; 
- executar outras atividades correlatas. 

  

| DENOMINACAO: MECANICO NIVEL VI | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- efetuar a manuten¢do preventiva e reparativa dos elementos mecanicos de veiculos e 

similares, para assegurar condi¢Ges de funcionamento regular e eficiente; 

- efetuar a manuten¢do preventiva de motores, fazendo revisdes nos veiculos, na parte 
mecanica, a fim de verificar desgastes de pegas, ou proceder as regulagens necessarias ao \ 

seu perfeito funcionamento; 
- examinar o veiculo, inspecionando-o para detectar os defeitos e anormalidades de A 
funcionamento do mesmo; | 

- efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou dos componentes avariados, utilizando j 
ferramentas e procedimentos apropriados; , : 
- procurar localizar, em todos os consertos, a causa dos defeitos apresentados; A 
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- proceder a distribui¢ao e ajuste de pecas defeituosas, utilizando ferramentas, instrumentos 
de medi¢&o e de controle e outros equipamentos, de conformidade com técnicas 
recomendadas; 

- fazer a montagem do conjunto mec4nico, substituindo pecas ou sanando defeitos, 
utilizando ferramentas, instrumentos e procedimentos técnicos apropriados; 
- ter conhecimento do sistema hidraulico, conversor e torque; 

- efetuar, ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veiculos e 

equipamentos; 
- ter conhecimento de sistema pneumatico e hidraulico; 
- ter conhecimento de sistema com igni¢&o e injegao eletrénica; 
- zelar por materiais, ferramentas e equipamentos, providenciando limpeza, conserto, 
manuteng4o, substituicao e devolucao; 
- elaborar planos de manuteng¢4o; 
- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: MECANICO DE MAQUINAS PESADAS NIVEL X | 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- efetuar a manuten¢4o preventiva e reparativa dos elementos mecanicos de maquinas 
rodoviarias e similares, tratores, para assegurar condi¢ées de funcionamento regular e 
eficiente; 

- efetuar a manuteng4o preventiva de motores, fazendo revisdes nas maquinas e 

equipamentos em sua parte mec4nica, a fim de verificar desgastes de pegas, ou proceder as 
regulagens necessarias ao seu perfeito funcionamento; 
- examinar 0 veiculo ou equipamento rodoviario, inspecionando-os para detectar os 
defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos; 

- efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou dos componentes avariados, utilizando 

ferramentas e procedimentos apropriados; 
- procurar localizar, em todos os consertos, a causa dos defeitos apresentados; 

- proceder a distribui¢do e ajuste de pecas defeituosas, utilizando ferramentas, instrumentos 
de medic&o e de controle e outros equipamentos, de conformidade com técnicas 
recomendadas; 

- fazer a montagem do conjunto mecanico, substituindo pegas ou sanando defeitos, 
utilizando ferramentas, instrumentos e procedimentos técnicos apropriados; 
- testar 0 servic¢os executado, colocando as maquinas e equipamentos em funcionamento e 
dirigindo-o, se for 0 caso, para comprovar o seu resultado; 
- ter conhecimento do sistema hidraulico, conversor e torque; 
- efetuar, ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes das maquinas e 
equipamentos; | 
- zelar por materiais, ferramentas e equipamentos, providenciando limpeza e conservacao; 

- desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, 6rgdos de transmissdo e 

demais componentes do equipamento, para devolver ou manter as maquinas em perfeitas 
condi¢ées de funcionamento; 7 | 
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- desmontar, reparar e ajustar equipamentos de apoio mecanico e implementos agricolas; 
- realizar reparos simples ou de maior complexidade no sistema eletromecanico nas 
maquinas; 

- regular, reparar e, quando necessario, substituir pegas dos sistemas de freios, ignicao, 
alimentagéo de combustivel, transmissdo, direc&o, suspenséo e outras, utilizando 

ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar 0 equipamento e assegurar seu 
funcionamento regular; 

- especificar as pegas para fins de compras, procedendo a conferéncia quando da entrega 
do material solicitado; 

- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: MEDICO NIVEL XIII 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- efetuar exames médicos, emitir diagndsticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapéutica; 
- analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrées 
normais, para confirmar ou informar o diagnéstico; 
- manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusdo diagnéstica, tratamento 
prescrito e evolug4o da doenga; 
- encaminhar pacientes para tratamento especializado quando for 0 caso; 

- participar da formulacgdo de diagnésticos de satide publica, realizando levantamento da 
situag4o dos servic¢os de satide do Municipio, identificando prioridades, para determina¢4o 

de programacao a ser desenvolvida; 
- realizar avaliacdo periddica dos servi¢os prestados; 
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes 4 sua area de 

atuacdo; 

- participar de acgdes para atendimento médico de urgéncia, em situagdes de calamidade 
publica, quando convocado pela Prefeitura; 

- realizar outras atribuig6es compativeis com sua especializacdo profissional. 

| 

  

| DENOMINACAO: MEDICO DO PSF NIVEL XV 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- efetuar exames médicos, emitir diagndésticos, prescrever medicamentos e realizar outras 

formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade, aplicando recursos da medicina 

preventiva ou terapéutica; \ 
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- analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrées 

normais, para confirmar ou informar o diagnostico; 
- manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclus&o diagnostica, tratamento 

prescrito e evolu¢do da doenga; 
- encaminhar pacientes para tratamento especializado quando for o caso; 

- participar da formulag4o de diagndsticos de satide publica, realizando levantamento da 
situagdo dos servigos de satide do Municipio, identificando prioridades, para determina¢4o 
de programacao a ser desenvolvida; 

- realizar avaliac4o periddica dos servic¢os prestados; 
- participar dos trabalhos de preven¢do e controle de doengas transmissiveis em geral 
(programas de vigilancia epidemioldgica); 
- opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assisténcia integral e 
saude individual, bem como de grupos especificos, particularmente, daqueles prioritarios e 
de alto risco; 

- participar da operacionalizacao do sistema de referéncia e contra-referéncia do paciente 
nos diferentes niveis de aten¢do a saude; 

- participar de programas e atividades de educag4o sanitaria, visando 4 melhoria da satide 
do individuo, da familia e da comunidade; 

- participar das defini¢ées do programas de atualizag4o e aperfeigoamento das equipes, que 
atuam na area de satide, fornecendo subsidios técnicos para a composi¢a4o dos conteudos 
programaticos; 
- participar de inquéritos sanitarios, levantamentos de doengas profissionais, lesdes 
traumaticas e estudos epidemioldgicos, elaborando e/ou preenchendo formularios préprios 
e estudando os dados estatisticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a 
morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, doengas profissionais e 
doengas de natureza nao ocupacional; 

- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: MOTORISTA NIVEL VI 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental completo + Carteira Nacional de Habilitagéo Categoria “D” + Curso 
de direcao defensiva 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- dirigir veiculos automotores de passageiros e de cargas, ambulancias, camionetas, 
caminhées, 6nibus, microédnibus e outros em deslocamentos locais, intermunicipais e 

nacionais. 
- manter 0 veiculo em perfeita condicdo de funcionamento, comunicando qualquer defeito 
porventura existente no veiculo, nao transitando com o mesmo até que se realize o 
conserto; 

- fazer pequenos reparos de emergéncia; 
- zelar pela conservac¢ao do veiculo, promovendo o abastecimento de combustivel, agua e 
dleo, providenciando a lubrificagéo quando indicada, verificando o grau de densidade e 
nivel da agua de bateria, bem como a calibragem dos pneus; c . 
- checar, diariamente, o sistema de freios e 0 nivel de dleo do motor; by \ 

i 
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- verificar o funcionamento do sistema elétrico; 

- transportar pessoas, materiais, correspondéncias e equipamentos, garantindo a segurancga 
dos mesmos; 

- executar o servigo de transporte que lhe for atribuido e, no caso de materiais, encarregar- 
se de sua carga e descarga; 
- observar e controlar os periodos de revisio e manutencgéo recomendados 
preventivamente, para assegurar plena condi¢4o de utilizag4o do veiculo; 

- realizar anotagdes, segundo as normas estabelecidas e orientagdes recebidas, da 
quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerdarios 
percorridos, além de outras ocorréncias, a fim de manter a boa organizac4o e controle; 
- dirigir obedecendo 4a sinaliza¢4o e velocidade indicadas; 
- auxiliar médicos e enfermeiros na assisténcia a pacientes, conduzindo caixas de 
medicamentos, tubos de oxigénio, macas, etc; 

- recolher o veiculo ao local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, 

deixando-o corretamente estacionado e fechado; 

- recusar o recebimento de qualquer valor de terceiros pelo desempenho das atribuicdes do 
seu cargo; 
- zelar pela seguranga de passageiros, verificando o fechamento de portas e 0 uso de cintos 
de seguran¢a; 

- manter o veiculo limpo, interna e externamente, e em condi¢gdes de uso, levando-o a 

manuten¢ao sempre que necessario; 
- executar outras atribuigées afins. 

  

| DENOMINACAO: NUTRICIONISTA NIVEL XIII 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- planejar, coordenar e supervisionar servicos ou programas de nutrigéo e alimentagado, 
avaliando o estado de caréncias nutricionais da clientela para elaboragdo de cardapios 
especificos; 

- planejar e elaborar cardapios em geral, baseando-se nos valores protéico-caldricos, no 

estudo dos meios e técnicas de introdug&o de produtos mais nutritivos, respeitando os 
habitos alimentares praticados e aceita¢4o dos alimentos; 
- planejar a pauta de compra de géneros alimenticios, necessdrios 4 composi¢gao dos 
cardapios escolares; 
- controlar a estocagem, prepara¢do, conserva¢4o e distribuicdo dos alimentos; 

- assegurar a execugdo dos cardépios e armazenamento dos produtos, conforme as 
orientagées técnicas do programa de merenda escolar, através de cursos ofertados; 
- garantir a qualidade dos alimentos e servicos na area; 
- comprar alimentos, materiais e utensilios de cozinha; 

- pesquisar e estudar a introducdo de cardapios e de produtos in natura, bem como sobre a 
estocagem e distribuic¢do dos produtos; 

qualidade; 
- acompanhar e avaliar a execug4o dos cardapios, assegurando uma alimentac4o de (¢ 

ix 
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- desenvolver programas de educagao alimentar; 

- desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos servicos; 
- fazer reunides para observar o nivel de rendimento, habilidade, higiene e aceitag¢ao dos 
alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar 0 padrao técnico dos servi¢os; 
- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: OPERADOR DE MAQUINA NIVEL X 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4 série + Carteira Nacional de Habilitagao 
Categoria “C” 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- examinar as condi¢gdes de funcionamento da maquina antes de iniciar o trabalho, 
verificando estado dos pneus, molas, nivel de combustivel, agua e dleo do carter, testando 

freios e parte elétrica para certificar-se de suas condigdes de funcionamento; 

- informar as anormalidades ao responsavel pelo gerenciamento da frota de veiculos; 
- recolher a maquina apds a jornada de trabalho, conduzindo-a ao almoxarifado central 
para possibilitar a manutenca&o, lubrificagao e abastecimento, inclusive informando as 
anormalidades porventura existentes; 
- dirigir e operar trator, motoniveladora, retroescavadeira, pa carregadeira, pa mecdanica, 
tratores e outras maquinas operatrizes 
- abrir, aterrar, nivelar e desobstruir ruas, terreno e estradas; 

- abrir valetas e¢ assentar manilhas para instalagio de redes de esgotos sanitarios e 
drenagem pluviais, bem como para aterramento de lixo coletado; 
- executar servicos de escavacdo; 

- executar servic¢os de carregamento de basculante, com terra, areia, pedras, britas e outras 

materiais; 

- conduzir e manobrar a maquina, acionando 0 motor e manipulando os comandos de 
marcha e dire¢&o, para posiciona-la conforme as necessidades do servi¢o; 

- operar mecanismos de trag&o e movimentac4o dos implementos da maquina, acionando 
pedais e alavancas de comando para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar 
terra, areia, cascalho, pedras e materiais analogos; 

- zelar pela boa qualidade do servigo, controlando o andamento das operagées e efetuando 
Os ajustes necessarios, a fim de garantir sua correta execuc¢Ao; 

- por em pratica as medidas de seguranga recomendadas para a operacfo e estacionamento 
da maquina, a fim de evitar possiveis acidentes; 
- efetuar pequenos reparos de urgéncia, utilizando as ferramentas apropriadas, para 
assegurar o bom funcionamento do equipamento; 
- anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informag¢ées sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustivel, conserva¢4o e outras ocorréncias, para controle; 

- executar outras atribuicgGes afins. 

| 

  

| DENOMINACAO: OPERARIO NIVEL I 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO \ O3 
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Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar tarefas manuais de carater simples; 
- atuar como trabalhador bragal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e 
desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de construcgdo civil, 
conservagao de estradas, auxiliando em servicos de sinalizagéo, preparando solos para 
plantios, etc; 

- executar a limpeza de ruas, parques, pracas, jardins e demais logradouros publicos; 
- executar atividades de capinacdo e retirada de mato; 
- transportar material de um local para outro, inclusive carregando e descarregando 
veiculos; 
- executar servicos auxiliares de jardinagem, podas de arvores, cultivo de hortas, viveiro de 
mudas, limpeza de patios e outros; 
- preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e planta¢4o 

de flores, arvores, arbustos, hortalicas, legumes e frutos; 

- aparar grama, limpar e conservar jardins; 
- aplicar inseticidas por pulveriza¢ao ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas 
e moléstias; 
- cultivar e colher, em época propria, os produtos, através de tratamentos primarios; 
- executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esfor¢o fisico; 
- realizar todos os tipos de movimentagdo de méveis, equipamentos e outros elementos; 
- escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; 
- efetuar a limpeza de galerias e bocas de lobo; 

- executar atividades referentes a4 captura de animais, encaminhando aos locais pré- 
determinados; 

- zelar pela conservacao e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos 
servicos tipicos da classe, comunicando a chefia imediata qualquer irregularidade ou avaria 
que nao possa ser reparada na propria oficina, a fim de que seja providenciado 0 conserto 
em tempo habil para nao prejudicar os trabalhos; 
- manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

- executar outras tarefas correlatas; 

  

| DENOMINACAO: PEDREIRO NIVELIT | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

  

- executar trabalhos de alvenaria, concretos e outros materiais para construg4o e | 
reconstru¢do de obras e edificios publicos; \ 
- ler e interpretar plantas de construc4o civil, observando medidas e especificacgées; 
- verificar as caracteristicas da obra para orientar-se na escolha do material apropriado e na 
melhor forma de execucdo do trabalho; 
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- executar servigos de demoligdo, construgéo de alicerces, assentamento de tijolos ou 

blocos, colocagao de armagées de esquadrias, instalacAo de pecas sanitarias, conserto de 

telhado e acabamento em obras; 

- executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e Agua, nas 

devidas proporcdes, fazendo a armac4o, tragando e prendendo com arame as barras de 

ferros; 

- misturar areia, cimento e Agua, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas, para 
obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras ou tijolos; 
- orientar o ajudante a fazer argamassa; 

- fazer armac4o de ferragens; 

- assentar pisos, azulejos, pias e outros; 

- executar trabalhos de reforma e manutencfo de prédios, pavimentos, calc¢adas e estruturas 

semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitarios e similares; 
- orientar e treinar servidores auxiliares na execucdo de trabalhos de alvenaria; 

- zelar pela conserva¢ao e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos 
servicos tipicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou 
avaria que ndo possa ser reparada na propria oficina, a fim de que seja providenciado o 
conserto em tempo habil para nao prejudicar os trabalhos; 
- manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

- requisitar o material necessario 4 execuc4o das atribuigdes tipicas do cargo; 
- executar outras atribuicées afins. 

  

| DENOMINACAO: PROFESSOR NIVEL VII 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- docéncia nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuig6es: participar na elaboracao da 
proposta pedagogica da escola; 
- elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagégica da escola; 
- zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- estabelecer e implementar estratégias de recuperagao dos alunos de menor rendimento; 
- ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos; 

- participar, integralmente, dos periodos dedicados ao planejamento, a avaliagéo e ao 
desenvolvimento profissional; 
- colaborar com as atividades de articulagéo com as familias e a comunidade; 
- desenvolver tarefas indispensaveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de 
ensino-aprendizagem da escola; 
- cumprir as determinagées da Secretaria Municipal de Educacao; 
- participar da elaborago, execug4o e avaliagdo do projeto pedagdgico da unidade escolar, 
onde estiver lotado, em consonancia com o programa desenvolvido para a rede municipal 
de educacdo; > 
- elaborar e cumprir o seu plano de agdo segundo o projeto pedagdgico; we 
- zelar pela aprendizagem dos alunos; oN 
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- participar de todas as reunides pedagdgicas e demais reunides programadas pela direcdo 
da escola e pelo 6rgao municipal de educag¢ao; 
- colaborar com as atividades de articulacgdo da Escola, com as familias e a comunidade, 

além de participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, a avaliagado 
escolar ou institucional da rede municipal de educag4o; 
- atuar com ética e compromisso, focando a construc¢do da cidadania e 0 bem social; 

- incentivar o uso dos diversos recursos didaticos e tecnolégicos na pratica pedagégica; 
- planejar e participar com a direg4o da unidade de ensino, as reunides e eventos da escola; 
- acompanhar, orientar e implementar, de acordo as normas da Secretaria Municipal de 
Educag4o: o calendario, a distribuigéo de turmas, o mapa de carga hordria, o horario 

semanal, a organiza¢Ao curricular e as normas de funcionamento da escolar; 
- planejar, implementar e acompanhar os projetos educacionais, visando a melhoria da 

qualidade de ensino; 

- acompanhar o desenvolvimento do curriculo, orientando quanto a integra¢4o/articulagao 
entre as disciplinas; 
- executar outras tarefas correlatas na sua area de atuacdo. 

  

| DENOMINACAO: PROFESSOR EM NIVEL XIV_| 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Habilitacdo para a matéria especifica 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- ministrar aulas em todas as séries do ensino médio/técnico; 

- preparar aulas, efetuar registros burocraticos e pedagdgicos; 
- participar da elaboracg4o do projeto pedagdgico; 
- planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; 
- atuar em reunides administrativas e pedagdégicas; 
- organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagdégicas; 
- ter ensino superior completo referente a matéria lecionada e respectiva licenciatura. 

  

| DENOMINACAO: PSICOLOGO NIVEL XIII _| 

REQUISITOS MiNIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- realizar tarefas inerentes a psicologia em geral; 
- prestar atendimento psicolégico 4 populac&o, quer seja preventivo, informativo ou 
psicoterapéutico, visando 4 promogao da sade mental; 

- prestar atendimento psicoterapéutico, individual ou grupal, levando-se em conta as 

necessidades da demanda existente e da problematica especifica do cliente; 
- avaliar, diagnosticar e emitir parecer técnico no que se refere a acompanhamento e/ou 
atendimento do cliente; 

- realizar encaminhamento de clientes para outros servi¢os especializados em saude mental 
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- participar de programas de satide mental, através de atividades com a comunidade, 
visando o esclarecimento e co-participa¢ao; 

- participar da elaborag4o de normas programaticas de técnicas, materiais e instrumentos 
necessarios a realizacdo de atividades da area, visando dinamizar e padronizar servicos, 
para atingir objetivos estabelecidos; 
- participar de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de acordo 
com padres técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento 
de areas de trabalho do interesse da institui¢4o; 

- participar de estudos e pesquisas epidemioldgicas sobre incidéncia e a prevaléncia da 
doenga mental; 

- atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivacao da aprendizagem, novos 
métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de curriculo escolar e 
técnicas de ensino adequados; 

- colaborar com a apropriacgao, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia 
que lhes sejam Uteis na consecugao critica e reflexiva de seus papéis; 
- elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relag4o professor- 
aluno, em situacgdes escolares especificas, visando a implementacdéo metodoldgica da 
cliente, relevantes para o ensino, bem como suas condigdes de desenvolvimento e 
aprendizagem; 

- diagnosticar as necessidades de alunos atipicos dentro do sistema educacional e 
encaminhar aos servigos de atendimento da comunidade, membros da instituig&o escolar 
que requeiram diagndéstico e tratamento de problemas psicolégicos especificos, cuja 
natureza transcenda a possibilidade de solugdo na escola; 
- promover a reeduca¢4o de crian¢as no caso de desajustamento escolar ou familiar; 
- prestar orientag4o aos professores; 
- planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliagio e orienta¢ao psicoldgica, 

participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias de 
trabalho; 

- atuar em projetos de associagées de classe e de bairros; 
- executar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: PSICOLOGO — CRAS NIVEL XIII _| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- realizar tarefas inerentes a psicologia em geral; 

- prestar atendimento psicoldgico 4 populac&o, quer seja preventivo, informativo ou 

psicoterapéutico, visando a promog4o da saude mental; 
- prestar atendimento psicoterapéutico, individual ou grupal, levando-se em conta as \ 

necessidades da demanda existente e da problematica especifica do cliente; ( 

- avaliar, diagnosticar e emitir parecer técnico no que se refere a acompanhamento e/ou \ 

atendimento do cliente; } 
- realizar encaminhamento de clientes para outros servi¢os especializados em saude mental \. 
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- participar de programas de satide mental, através de atividades com a comunidade, 
visando o esclarecimento e co-participacao; 
- participar da elaboracéo de normas programaticas de técnicas, materiais e instrumentos 
necessarios a realizacdo de atividades da area, visando dinamizar e padronizar servicos, 

para atingir objetivos estabelecidos; 
- participar de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de acordo 
com padrées técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento 
de areas de trabalho do interesse da institui¢4o; 

- planejar, orientar, coordenar e controlar atividades de assisténcia social do CRAS; 

- fazer acompanhamento familiar em grupos de convivéncia, servig¢o sdcio-educativo para 

familias e seus representantes, dos beneficidérios do programa bolsa-familia, em especial 

das familias que nao estejam cumprindo as condicionalidades do programa; 
- proporcionar protecdo pré-ativa por meio de visitas as familias que estejam em situa¢ado 
de maior vulnerabilidade; 

- providenciar encaminhamento para avaliagao e inser¢ao dos potenciais beneficiarios do 
PBF, no cadastro unico e do BPC, na avaliacdo social, e do INSS; 

- encaminhar familias e individuos para aquisicao dos documentos civis fundamentais para 

o exercicio da cidadania; 

- encaminhar populacgdo referenciada no territério do CRAS para servigo de protecao 
basica e de prote¢4o social especial; 
- produzir e divulgar informacgdes de modo a oferecer referéncias para as familias e 
individuos sobre os programas, projetos e servic¢os sécio-assistenciais do SUAS, sobre o 
programa bolsa-familia e o BPC; 

- executar outras tarefas afins. 

  

| DENOMINACAO: SERVENTE NIVEL I | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar servicos de limpeza e arrumac¢4o nas dependéncias da Prefeitura, escolas e de 

outros proprios municipais, visando o bom aspecto e funcionamento dos prédios publicos, 
bem como servicos auxiliares de ber¢arios em creches; 
- fazer o servicgo de faxina em geral; 

- remover 0 po de méveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 

- limpar escadas, pisos, tapetes, banheiros, vidros, espelhos, persianas, etc; 

- preparar e servir café a visitantes e servidores do setor onde estiver lotado; 
- lavar copos, xicaras, cafeteira, coador e demais utensilios de cozinha; 

- fechar portas, janelas e outras vias de acesso; 

- varrer patios; 
- verificar a existéncia de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu 
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposi¢4o; 

nt
 

. co \ 
- manter arrumado o material sob sua guarda; Ac ' 
- realizar, eventualmente, servicos externos para atender as necessidades do setor; aa i 

- executar a limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros publicos; a 
ul 
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- entregar encomendas e atividades similares; 
- executar outras atribui¢ées afins. 

  

| DENOMINACAO: TECNICO AGRICOLA NIVELIX __| 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo + Registro no Conselho de Classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- oportunizar melhoria da qualidade de vida, construindo um novo modelo de producdo, 
agregando valor ao produto da agricultura familiar; 
- conscientizar alunos da rede escolar, em palestras, sobre a importancia da preserva¢gdo de 

fontes, nascentes, corregos, rios e matas ciliares; 

- organizar e prestacdo orientagéo para a producéo ecoldgica de alimentos e a 
diversificagao da rotatividade de culturas; 
- prestar orientacdo e assisténcia sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de 
defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas; 
- realizar culturas experimentais através de plantio de canteiros, bem como efetuar calculos 
para adubac4o e preparo da terra; 

- informar sobre a convivéncia da introducg4o de novas culturas e equipamentos indicados 

para cada lavrou, bem como a manuteng4o e conservac4o dos mesmos; 
- fazer demonstra¢ées praticas sobre métodos de vacinag&o, de criago, contencao de 
animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e desinfecca&o de estabulos e 
baias; 

- acompanhar o desenvolvimento da produg4o de leite; 

- dar orientagdes sobre industrias rurais de conservas e laticinios; 

- executar outras tarefas afins. 

  

| DENOMINACAO: TECNICO EM ENFERMAGEM NIVELIX | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- prestar, sob orientagéo do médico ou enfermeiro, servigos técnicos de enfermagem, 
ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; 

- controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsacdo e utilizando aparelhos de 
ausculta e pressao; 
- efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo 
orientacéo médica; 

- orientar a populac¢do em assuntos de sua competéncia; 

- preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos para a 
realizagao de exames, tratamentos e intervenc6es cirlirgicas; 

- auxiliar o médico em pequenas intervengdes, observando equipamentos e entregando 0 (* J 

instrumental necessario, conforme instrugées recebidas; 

  

a 
i 
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- auxiliar na coleta e andlise de dados sdcio-sanitarios da comunidade, para o 
estabelecimento de programas de educagAo sanitaria; 
- proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinacao, 

investigacdes, bem como auxiliar na promogao e protegao da sade de grupos prioritarios, 
- participar de programas educativos de satide que visem motivar e desenvolver atitudes e 
habitos sadios em grupos especificos da comunidade (criangas, gestantes e outros); 
- participar de campanhas de educagao e saude; 
- controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando 
nivel de estoque para, quando for o caso, solicitar novo suprimento; 
- supervisionar e orientar a limpeza e desinfec¢Ao dos recintos, bem como zelar pela 
conservacdo dos equipamentos que utiliza; 
- executar outras atribui¢6es afins. 

  

| DENOMINACAO: TECNICO EM RADIOLOGIA NIVEL IX 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- realizar exames radioldgicos em pacientes referendados pelos profissionais das unidades 
basicas de saude; 

- orientar o preparo do exame, a realizacao e prote¢do dos exames; 
- fazer revelaccdes radioldgicas; 

- proceder a conservacdo e a manuteng4o dos equipamentos radioldgicos; 
- Operar equipamentos que sejam necessaérios ao desempenho de suas atividades 

profissionais; 

- executar atividades que sejam necessarias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais 
como: digitagaéo, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, registros, 

informac6es escritas entre outras; 

- auxiliar na realizacdo de diagndsticos, estudos e pesquisas que fornegam subsidios a 
formulagéo de politicas, diretrizes, planos e a¢gédes a implantacéo, manutengao e 

funcionamento dos servi¢os técnicos de radiologia; 

- controlar o estoque de filmes, contraste e outros materiais utilizados nos setores de 

radiologia; 

- utilizar equipamentos e vestimentas de prote¢4o contra os efeitos de emissdo radioldgica; 

- executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade compativeis com a 
natureza do cargo. 

  

| DENOMINACAO: TECNICO EM ENFERMAGEM PSF NIVEL IX 

Ensino médio completo + Registro no Conselho de classe 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO ( io | 

ATRIBUICOES DO CARGO 
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- acompanhar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar no planejamento da 
assisténcia de enfermagem; 
- participar da equipe de satde; 
- exercer outras atividades atinentes a fung4o, tais como: executar a¢des de tratamento 
simples, observar, reconhecer e descrever sinais vitais e sintomas; 

- prestar, sob orientagéo do médico ou enfermeiro, servigos técnicos de enfermagem, 

ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; 
- controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsac&o e utilizando aparelhos de 
ausculta e pressdo; 

- orientar a popula¢ao em assuntos de sua competéncia; 
- preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos para a 
realizagao de exames, tratamentos e interveng6es cirlirgicas; 

- auxiliar na coleta e analise de dados sdcio-sanitarios da comunidade, para o 
estabelecimento de programas de educagao sanitaria; 
- proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinacao, 
investigacdes, bem como auxiliar na promog4o e prote¢4o da satide de grupos prioritarios; 
- participar de programas educativos de sade que visem motivar e desenvolver atitudes e 
habitos sadios em grupos especificos da comunidade (criangas, gestantes e outros); 
- participar de campanhas de educag4o e saude; 
- controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando 
nivel de estoque para, quando for o caso, solicitar novo suprimento; 
- executar outras atribui¢ées afins. 

  

{ DENOMINACAO: TESOUREIRO NIVEL XII 

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino médio completo 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- receber e guardar valores; 

- efetuar pagamentos; 
- ser responsavel pelos valores entregues a sua guarda; 

- movimentar fundos; 

- efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; 

- conferir e rubricar livros; 

- informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos 4 competéncia da Tesouraria; 
- organizar o boletim da Tesouraria; 

- movimentar contas correntes bancarias em conjunto com o Prefeito; 
- efetuar pagamento de folha de pagamento e outras despesas em geral; 
- manter registro do movimento bancario atualizado; 

- realizar e manter conciliagao bancaria; 
- informar a chefia imediata, diariamente, sobre as disponibilidades existentes em caixa e 

bancos; fo 
- controlar transferéncias de valores financeiros; . \ “ 

- operar sistema informatizado de tesouraria, mantendo registros atualizados; ot 
- outras tarefas correlatas. 
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| DENOMINACAO: VETERINARIO NIVEL XIII | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino superior completo + Registro no Conselho de classe 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- exercer atividades de nivel superior de grande complexidade, relacionadas com a biologia 
e patologia animais, 4 defesa sanitaria, 4 protec&o e desenvolvimento da pecuaria e a 
fiscalizagdo de produtos de origem animal; 
- orientar e desenvolver programas que envolvam praticas concernentes a defesa sanitaria 
animal e aplicacéo de medidas de satide publica no tocante as doengas de animais, 
transmissiveis ao home; 

- exercer a clinica veterinaria em todas as suas modalidades; 

- fazer inspe¢4o, sob o ponto de vista sanitario e tecnologico, nos locais que se utilizam 

produtos de origem animal; 
- realizar outros trabalhos ligados a biologia geral, 4 zoologia, 4 zootecnia, bem como a 
bramatologia animal; 
- fazer cumprir as normas de padronizacao e classificagao dos produtos de origem animal; 
- participar do planejamento e execu¢4o de atividades dirigidas a erradicacéo de zoonoses; 
- promover medidas de controle contra brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras 

doengas; 

- orientar e coordenar os servicos de politica sanitaria animal; 
- atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produgdo 
ou de manipulac4o; 

- controlar as condigées higiénicas de estabelecimentos que tratem e preparem alimentos 
de origem animal; 
- orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes 
auxiliares; 

- realizar outras tarefas correlatas. 

  

| DENOMINACAO: VIGILANTE NIVEL TI | 
  

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- exercer as fun¢des destinadas a resguardar, com seguranga, o patrimdnio municipal; 
- permanecer em portarias, abrindo ou fechando a porta para a entrada ou saida de 
veiculos, inspecionando-os para as devidas anotacgées nas fichas de controle, vistoriando 

servidores e pacotes, quando for o caso; 

- fazer a ronda por todas as dependéncias do local de trabalho, zelando pelo seu patriménio_ 
e observando o cumprimento das normas essenciais de higiene e segurang¢a; eC" 
- registrar qualquer irregularidade para apreciagdo e providéncias da chefia imediata; K 
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- abrir e fechar as dependéncias fora do horario do expediente, quando necessario, 
registrando a ocorréncia para controle do superior imediato; 
- substituir, quando necessério, o responsdvel pelo atendimento, triagem e 
encaminhamento de veiculos de carga e visitantes; 
- executar outras tarefas relacionadas com o cargo. 

  

| DENOMINACAO: VIVEIRISTA NIVEL I |   

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO 
Ensino fundamental incompleto — minimo até 4° série 

ATRIBUICOES DO CARGO 

- executar trabalhos de preparar a terra, arando-a, adubando-a, irrigando-a e efetuando 
outros tratos necessarios; 

- proceder ao plantio de flores, arvores, arbustos e outras plantas determinadas pela chefia 
imediata; 

- exercer outras atividades complementares e afins com 0 cargo. 

/ 
Muzambinho, 21 de margo de 2012. 

\ 

Sérgio Arlindo Ceravolo Paoliello 

Prefeito Municipal 
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