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LEI COMPLEMENTAR N° 001/2001 
 

Dispõe sobre a Carreira dos Servidores e sobre o Quadro 
de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Pitangui 
(MG), e dá outras providências. 

 
 

  A Câmara Municipal de Pitangui, por seus legítimos representantes aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSICÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Fica instituído o Quadro de Pessoal e o sistema de carreiras dos 
servidores públicos municipais, no âmbito do Poder Executivo. 

 
Parágrafo único. O Sistema de Carreira destina-se a organizar os cargos de 

provimento efetivo em planos de carreiras, fundamentados nos princípios de qualificação 
profissional e de desempenho. 

 
Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se: 

 
I - servidor, a pessoa legalmente investida em cargo público da Prefeitura 

Municipal de Pitangui ou titular de função pública correspondente; 
 
II - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 

servidor público e que tem como características essenciais a criação por lei, em número certo, 
com denominação própria e pagamento pelos cofres públicos do município, para ser provido 
e exercido por um titular; 

 
III - função pública, o conjunto de atribuições e responsabilidade 

correspondentes a um cargo, cometidas de forma temporária a um servidor; 
 
IV - classe, o conjunto de cargos com a mesma denominação, iguais 

responsabilidades, atribuições da mesma natureza e os mesmos requisitos para o seu 
desempenho, com único padrão de vencimento; 

 
V - série-de-classes, o conjunto de classes de atividades da mesma natureza, 

dispostas hierarquicamente, de acordo com a dificuldade das atribuições e o nível de 
responsabilidade; 

 
VI - carreira, o conjunto de classes com identidade funcional, dispostas 

hierarquicamente de acordo com a complexidade das atribuições e os requisitos para 
provimento; 

 
VII - quadro de pessoal, o número de cargos correspondentes a cada uma das 

classes estabelecidas e os cargos de provimento em comissão; 
 
VIII - função gratificada, um adicional pecuniário pago ao servidor pelo efetivo 

desempenho de determinada função, exercida de forma temporária, mediante designação 
pelo Chefe do Executivo Municipal; 
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IX - cargo em comissão, aqueles correspondentes aos constantes do anexo I da 
presente Lei. 

 
CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PESSOAL 
 
Art. 3º O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pitangui é composto 

dos seguintes cargos: 
 
I - Cargo de Provimento em Comissão constantes do ANEXO I; 
 
II - Funções de Confiança, constantes do ANEXO Il - A e II - B; 
 
III - Cargos de Provimento Efetivo, constantes do ANEXO III; 
 
IV - Funções Públicas, constantes do ANEXO IV; 
 
V - Cargo em Extinção, constantes do ANEXO V. 
 
§ 1º As Funções Públicas, destinadas à designação temporária, sempre por 

prazo determinado, serão para atender à situações disciplinadas em ato delegado ao Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 2º Os cargos em extinção, os que por suas características sejam 

incompatíveis ao serviço público ou ainda, cargos ou funções que não mais se enquadrem às 
exigências legais são os constantes do ANEXO IV. 

 
CAPÍTULO III 

Seção I 
Das Carreiras 

 
Art. 4º Os cargos públicos estão organizadas em carreiras, dispostas de 

acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando 
correlação, e, são as seguintes: 

 
I - Carreira das Atividades de Administração, constantes do ANEXO V; 
 
II - Carreira das Atividades Operacionais, constantes do ANEXO VI; 
 
III - Carreira das Atividades de Saúde e Assistência, constantes do ANEXO 

VII; 
 
IV - Carreira das Atividades de Educação e Cultura, constantes do ANEXO 

VIII. 
 
§ 1º A cada classe de cargo corresponderá dois níveis de vencimento, que se 

desenvolverão por padrões, escalonados em ordem crescente. 
 
§ 2º O incremento de um padrão para o seguinte é de um por cento. 
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Seção II 
Do Ingresso 

 
Art. 5º Os cargo de provimento efetivo são acessíveis aos brasileiros e o 

ingresso dar-se-á no primeiro padrão da classe inicial do respectivo nível de carreira, 
atendidos os requisitos de escolaridade e habilitação em Concurso Público de provas ou de 
provas e títulos. 

 
§ 1º Excepcionalmente, e para atender a relevante interesse público ligado a 

necessidade de preenchimento de cargos, poderá ocorrer ingresso para o primeiro nível da 
classe seguinte à inicial, até o limite máximo de trinta por cento dos cargos da respectiva 
classe, observado o disposto neste artigo, mediante regulamentação por ato do Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 2º Os requisitos de escolaridade para o ingresso nos cargos são os constantes 

nos Anexos XI desta Lei, sendo, ainda, exigível habilitação legal, tratando-se de exercício de 
profissão regulamentada. 

 
 Art. 6º Concluído o concurso e homologado seus resultados, serão nomeados 

os candidatas habilitados, obedecida a ordem de classificação estabelecida conforme critérios 
constantes do respectivo regulamento. 

 
Art. 7º O servidor, uma vez nomeado, cumprirá estágio probatório, de 

03(três) anos e conforme normas contidas no Estatuto do Servidores Públicos de Pitangui 
(MG). 

 
§ 1º Durante o estágio Probatório a Divisão de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Pitangui deverá, mediante ordem de serviço oriunda do Chefe do 
Executivo e em consonância com o Regulamento de Avaliação de Desempenho e o Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais, realizar Avaliações periódicas dos servidores municipais. 

 
§ 2º A avaliação de desempenho será regulamentada em legislação específica, 

segundo as normas constitucionais e infra-constitucionais vigentes e de acordo com as 
disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 
Art. 8º As pessoas portadoras de deficiência serão nomeadas para as vagas 

que lhe forem destinadas, observada a aptidão para o exercício do cargo a que concorre. 
 
Art. 9º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e 

exoneração, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Lei, serão exercidos, 
preferencialmente, por servidores efetivos ocupantes de cargos de carreira técnica ou 
profissional. 

 
Art. 10. Compete ao Prefeito Municipal regulamentar os concursos públicos, 

que serão promovidos e realizados pelo Departamento Administrativo Financeiro, podendo 
ainda serem promovidos e realizados por empresa pública ou privada, ou ainda por 
profissional com capacitação técnica, observando-se, em qualquer dos casos os termos 
editados pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
 
 
 

Valeria
Realce
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Seção III 
Do Desenvolvimento na Carreira 

 
Art. 11. O desenvolvimento do Servidor na carreira ocorrerá mediante 

promoção horizontal e por promoção vertical. 
 
I - promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão para o 

seguinte, dentro da mesma classe, obedecidos os critérios específicos para avaliação de 
desempenho e o tempo de efetivo exercício; 

 
II - promoção vertical é a passagem do servidor de uma classe para a classe 

imediatamente superior do respectivo grupo de carreira a que pertence e dentro da mesma 
série-de-classe, obedecidos os critérios de avaliação de desempenho e qualificação 
profissional. 

 
Parágrafo único. Para efeito de promoção vertical, os cargos serão 

identificados em suas classes por algarismos romanos, sendo que o menor algarismo 
representa a classe inicial e o posterior, a classe imediatamente superior do respectivo grupo 
de carreira, correspondendo o primeiro padrão do nível promocional ao padrão inicial do 
nível imediatamente superior. 

 
Art. 12. Para efeito de desempate a ser procedido na promoção vertical e na 

promoção horizontal, serão considerados os seguintes critérios: 
 
I - classificação em Concurso Público; 
 
Il - maior tempo de serviço na classe; 
 
III - maior tempo de serviço na carreira; 
 
IV - maior tempo de serviço público no Município; 
 
V - o mais idoso. 
 
Art. 13. O servidor terá direito à promoção horizontal de um grau, desde que 

satisfaça aos seguintes requisitos: 
 

I - haver completado 912 (novecentos e doze) dias de efetivo exercício na 
classe, período em que serão admitidas até 10(dez) faltas injustificadas; 

 
II - haver obtido conceito favorável na avaliação de desempenho; 
 
III - não ter sofrido penalidades, como suspensão, advertências, dentre outras, 

durante o período. 
 
Art. 14. A promoção vertical será concedida por mérito e representa o acesso 

do servidor ao nível de remuneração imediatamente superior de sua carreira e ocorrerá: 
 
I - após 6(seis) anos de efetivo exercício no cargo, período em que serão 

admitidas até 30(trinta) faltas injustificadas; 
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II - ter o servidor obtido conceito favorável na avaliação de desempenho, que 
identifique seu crescimento profissional; 

 
III - não ter sofrido penalidade disciplinares no período. 
 
§ 1° A promoção vertical, quando ocorrer, observará o enquadramento do 

servidor em seu novo nível de vencimento e respectivo padrão, de acordo com tabela de 
valores. 

 
§ 2º Ao servidor promovido será atribuído o vencimento do padrão 

correspondente ao seu tempo de serviço público na Prefeitura de Pitangui. 
 
§ 3º Incorpora-se ao período aquisitivo o tempo em que o servidor exercer 

cargo em comissão ou de confiança na Administração Municipal de Pitangui. 
 
Art. 15. As promoções serão concedidas, obedecidos os critérios anteriores, 

observados os preceitos constitucionais e as normas em vigor. 
 

Seção IV 
Da Remuneração 

 
 Art. 16. Remuneração é a retribuição correspondente à soma do vencimento 

com os adicionais e demais vantagens a que o servidor tem direito. 
 
Art. 17. Vencimento é o valor mensal devido ao servidor pelo efetivo exercício 

do cargo, correspondente ao nível da faixa da respectiva classe cujo valor é fixado no ANEXO 
IX. 

 
§ 1º A cada nível corresponde um vencimento que se desenvolve por padrões, 

escalonados em ordem crescente, de A a N, com um adicional de 1%(hum por cento). 
 
§ 2º A remuneração dos cargos de provimento em comissão e os vencimentos 

dos cargos de confiança são os constantes dos ANEXOS I, II-A, II-B e III. 
 
§ 3º - Vetado. 
 
Art. 18. O valor atribuído a cada nível de vencimento será devido pela jornada 

de trabalho prevista para a classe a que pertence o servidor. 
 

Seção V 
Da Implantação dos Planos de Carreiras 

 
Art. 19. O servidor cujo emprego tenha sido transformado em, função pública, 

na forma da Lei Municipal n° 1428/91, será efetivado em cargo público cujas atribuições 
correspondam à função de que seja titular, conforme ANEXOS V, VI, VII e VIII, desde que: 

 
I - tratando-se de servidor estabilizado por força do art. 19, do ADCT/88, seja 

aprovado em concurso público para efeito de efetivação; 
 
Il - tratando-se de servidor não estabilizado seja aprovado no primeiro 

concurso público que se realizar para o provimento de cargo correspondente à função de que 
seja titular. 
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Art. 20. Na realização do concurso a que se refere o inciso I do artigo 

anterior, a escolaridade exigida para o cargo será dispensada para aqueles que, 
comprovadamente, estejam exercendo e tenham exercido atribuições correspondentes ao 
cargo para o qual concorram, salvo quando tratar-se de cargo técnico-especializado. 

 
Art. 21. Enquanto não for efetivado em cargo público o servidor estável 

integrará o quadro em extinção e permanecerá com a remuneração atual, com direito apenas 
aos reajustes gerais concedidos por lei aos servidores, sem direito, inclusive, ás promoções 
horizontais. 

 
Art. 22. Aprovado no concurso público a que se refere o artigo 19, o servidor 

será efetivado com vencimento correspondente ao seu tempo de serviço no Município de 
Pitangui, em conformidade com a promoção horizontal prevista nos anexos desta Lei, dando-
se seu enquadramento inicial de acorde com o cargo a que concorreu. 

 
CAPÍTULO IV 

DO QUADRO DO MAGISTÉRIO 
 
Art. 23. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Pessoal do 

Magistério será regulamentado em legislação complementar própria. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 24. Os servidores inativos serão enquadrados conforme ANEXO X. 
 
Art. 25. Os requisitos e as atribuições dos Cargos do Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Pitangui são os constantes do ANEXO XI 
 

Art. 26. Fazem parte integrante desta Lei os seguintes ANEXOS: 
 

 ANEXO I - Cargos de Confiança de recrutamento amplo; 
   
 ANEXO II - A - Função de Confiança de recrutamento amplo; 
   
 ANEXO II - B - Funções de Confiança de recrutamento limitado; 
   
 ANEXO III - Cargos de Provimento Efetivo; 
   
 ANEXO IV - Funções e cargos em extinção; 
   
 ANEXO V - Carreiras das Atividades de Administração; 
   
 ANEXO VI - Carreiras das Atividades Operacionais; 
   
 ANEXO VII - Carreiras das Atividades de Saúde e Assistência; 
   
 ANEXO VIII - Carreiras das Atividades de Educação e Cultura; 
   
 ANEXO IX - Tabela de Valores dos Cargos de Provimento Efetivo; 
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 ANEXO X - Enquadramento dos servidores inativos; 
   
 ANEXO XI - Requisitos e atribuições dos Cargos do Quadro de Pessoal; 
   
 XI - A - Atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão de Recrutamento 
Amplo; 
   
  XI - B - Atribuições das Funções de Confiança 

A – Funções de Direção - de recrutamento amplo; 
  

  XI - C - Atribuições das Funções de Confiança 
B – Funções de Chefia - de recrutamento limitado; 

   
 XI - D - Cargos de Provimento Efetivo. 
 

Parágrafo único. Ficam garantidos todos os direitos previstos no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

 
Art. 27. - Vetado. 
 
Art. 28. Fica instituído o mês de maio de cada ano, como data-base para 

recomposição e revisar salarial. 
 
Art. 29.  Fica o Executivo Municipal obrigado a tomar, no prazo máximo de 

90 (noventa) dias, contados a partir de 1º (primeiro) de 2001, todas as providências 
necessárias para a publicação do edital de convocação do concurso público para provimento 
dos cargos criados nesta lei. 

 
Parágrafo único. Após 90 (noventa) dias do prazo estabelecido no caput deste 

artigo, fica autorizada a realização do concurso público. 
 
Art. 30. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias e de créditos suplementares que se fizerem necessários. 
 
Art. 31. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Mando, portanto, a todos as autoridades a quem o conhecimento e execução 

desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente, como nela se 
contém. 

 
Prefeitura Municipal de Pitangui-MG, 1º de março de 2001. 

 
 
 

Dr. José Eduardo Lopes Cançado 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
de Recrutamento Amplo 

 
   

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS VENCIMENTO 
   

   

Chefe de Gabinete 01 R$ 1.665,44 

Diretor do Depto. Administrativo e Financeiro 01 R$ 1.332,35 
   

Diretor do Depto. de Educação e Cultura 01 R$ 1.332,35 
   

   

Diretor do Depto. de Obras Públicas 01 R$ 1.332,35 
   

   

Diretor do Depato. de Saúde e Ação Social 01 R$ 1.332,35 
   

   

Diretor do Depto. Agric. Ind. Com. e Turismo 01 R$ 1.332,35 
   

   

Diretor do Depto. de Esporte e Lazer 01 R$ 1.332,35 
   

   

Assessor Especial 01 R$ 1.332,35 
   

   

Assessor Jurídico 01 R$ 1.332,35 
   

   

Secretária Administrativa 02 R$   277,57 
   

 
 

ANEXO II 
FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

A - Funções de Direção 
de Recrutamento Amplo 

 
   

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS VENCIMENTO 
   

   

Chefe de Divisão 15 R$   528,50 
   

   

Encarregado de Serviço 02 R$   333,09 
   

   

Chefe de Setor 23 R$   319,76 
   

 
 

 
ANEXO II 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
B - Funções de Chefia 

de Recrutamento Limitado 
 

   

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS VENCIMENTO 
   

   

Coordenador de Creche 01 R$   199,85 
   

   

Coordenador de Merenda 01 R$   199,85 
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ANEXO III 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
    

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS NÍVEL DE 
VENCIMENTO 

PADRÃO 

    

    
NÍVEL SUPERIOR 

    
    

01 – Advogado 02 TG – VI A a N 
    

    

02 – Contador 01 TG – V A a N 
    

    

03 – Engenheiro 02 TG – VII A a N 
    

    

04 – Médico 06 TG – VII A a N 
    

    

05 – Odontólogo 08 TG – VI A a N 
    

    

06 – Farmacêutico-Bioquímico 03 TG – VI A a N 
    

    

07 – Médico-Veterinário 01 TG – VI A a N 
    

    

08 – Fisioterapeuta 03 TG – VI A a N 
    

    

09 – Assistente Social 02 TG – VI A a N 
    

    

10 – Psicólogo Clínico 01 TG – VI A a N 
    

    

11 – Psicólogo Escolar 02 TG – VI A a N 
    

    

12 – Enfermeiro 03 TG – VI A a N 
    

    

13 – Bibliotecário 01 TG – VI A a N 
    

    

14 – Fonoaudiólogo 03 TG – VI A a N 
    

    

09 – Assistente Social 02 TG – VI A a N 
    

    

15 – Nutricionista 01 TG – VI A a N 
    

    
NÍVEL MÉDIO 
 

    

16 – Técnico em Contabilidade 05 SG – VI A a N 
    

    

17 – Técnico de Segurança Trabalho 01 SG – VI A a N 
    

    

18 – Técnico de Laboratório 02 SG – V A a N 
    

    

19 – Técnico de Higiene Dental 02 SG – V A a N 
    

    

20 – Fiscal de Rendas 01 SG – V A a N 
    

    

21 – Fiscal de Obras 01 SG – V A a N 
    

    

22 – Fiscal Sanitário 01 SG – V A a N 
    

 

 

Valeria
Nota

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce
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23 – Oficial Administrativo 03 SG – V A a N 
    

    

24 – Oficial Financeiro 03 SG – V A a N 
    

    

25 – Escriturário 20 SG – III A a N 
    

    

26 – Recepcionista 03 SG – I A a N 
    

    

27 – Telefonista 03 SG – I A a N 
    

    

28 – Auxiliar Administrativo II 05 SG – I A a N 
    

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
    

29 – Auxiliar Administrativo I 10 PG – I A a N 
    

    

30 – Auxiliar de Enfermagem 20 PG – II A a N 
    

    

31 – Atendente Consultório Dentário 07 PG – I A a N 
    

    

32 – Auxiliar de Serviços (servente 
escolar, assistente de turno, porteiro, 
faxineiro, vigia, braçal, gari) 

 
150 

 
PR – I 

 
A a N 

    

    

33 – Mestre de obras 01 PR – VIII A a N 
    

    

34 – Oficial de Serviços (pedreiro, 
pintor, bombeiro, armador, 
carpinteiro, eletricista, mecânico) 

 
18 

 
PR – V 

 
A a N 

    

    

35 – Meio-Oficial de Serviço 
(coveiro, calceteiro, ferreiro, 
jardineiro, téc. Eletrônica, contínuo, 
apontador) 

 
10 

 
PR – III 

 
A a N 

    

    

36 – Operador de Máquina 08 PR – VI A a N 
    

    

37 – Motorista “C” 07 PR – VI A a N 
    

    

38 – Motorista “D” 15 PR – VII A a N 
    

    

39 – Motorista “E” 06 PR – VIII A a N 
    

    

40 – Operário (controlador de água, 
auxiliar de esgoto) 

 

20 
 

PR – III 
 

A a N 
    

 
ANEXO IV 

FUNÇÕES E CARGOS EM EXTINÇÃO 
 

   

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS VENCIMENTO 
   

   

Chefe de Fiscalização 01 R$   314,55 
   

   

Supervisor 01 R$   242,84 
   

 

Valeria
Realce

Valeria
Realce

Valeria
Realce
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Assessor Especial Obras 01 R$   151,00 
   

   

Motorista de Gabinete 01 R$   357,07 
   

 
ANEXO V 

CARREIRA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

SÉRIE DE CLASSES NÍVEL FORMA DE 
RECRUTA-

MENTO 

PRÉ-REQUISITO 
BÁSICO    

REQUISITOS 
PARA 

PROMOÇÃO 

ADVOGADO TG- VI Amplo-
Concurso 
Público 

Advocacia - 
Registro na OAB- 
2aa.de experiência 
profissional 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

ADVOGADO   
TG-VII 

Restrito Após 10 anos de 
exercício como 
Advogado TG-VI 

Avaliação de 
desempenho 

     

CONTADOR  TG-V Amplo-
Concurso 
Público 

Ciências Contábeis-
Registro CRC. 2aa. 
de experiência 
Profissional. 
Conhecimento de 
Normas e 
Legislações de Admi 
nistração Pública  

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

CONTADOR  TG-VI Restrito 10 anos de exercício 
como Contador TG-
V 

 
Avaliação de 
desempenho 

     

TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  

SG-VI Amplo-
Concurso 
Público 

Curso Técnico de 
Contabilidade- 
Reg.CRC. 2aa de 
experiência profis 
sional. 
Conhecimento de 
Normas e 
Legislações de 
Administração 
Pública 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  

SG-VII  RESTRITO Após 10 anos de     
exercício do Cargo 
de Técnico de 
Contabilidade SG-
VI  

Avaliação de 
Desempenho  
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TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO  

SG-VI Amplo-
Concurso 
Público 

Curso Tec. de 
Segurança do 
Trabalho- Registro 
Profisssio nal- 2 aa. 
de experi ência 
profissional 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO  

SG-VII Restrito  10 anos de exercício 
do Cargo de Tec. 
Seg.Trabalho  -SG-
VI 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

FISCAL DE RENDAS SG-V Amplo- 
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau., 
sendo Técnico de 
Contabilidade.  
Aptidão para o 
cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

FISCAL DE RENDAS  SG-VI Restrito Após 10 anos de 
exercício do Cargo 
de Fiscal de Rendas 
-SG-V 

 
Avaliação de 
Desempenho. 

 

OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 

SG-V Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Digitação. Aptidão 
para o cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

OFICIAL 
ADMINISTRATIVO  

SG-VI Restrito Após 10 anos de 
exercício do Cargo 
Oficial 
Administrativo SG-
V 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

OFICIAL 
FINANCEIRO  

SG-V Amplo- 
Concurso 
Público 

Curso de 2º grau. 
Digitação. Aptidão 
para o cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

OFICIAL 
FINANCEIRO 

SG-VI Restrito Após 10 anos de 
exercício como 
Oficial Financeiro 
SG-V 

 
Avaliação de 
Desempenho. 

     

ESCRITURÁRIO SG-III Amplo- 
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Digitação. Aptidão 
para o cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória; 
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ESCRITURÁRIO SG-IV Restrito Após 10 anos de 
exercício  como 
Escriturário -SG-III 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

RECEPCIONISTA SG-I Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Aptidão para o cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

RECEPCIONISTA SG-II Restrito Após 10 anos de 
exercício do cargo 
Recepcionista - SG-I 

 
Avaliação de 
desempenho. 

 

TELEFONISTA SG-I Amplo- 
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Aptidão para o cargo 
Capacidade para 
executar tarefas 
repetitivas e efetuar 
tarefas sob pressão. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

TELEFONISTA SG-II Restrito Após 10 anos de 
exercício como 
Telefonista SG-I 

 
Avaliação de 
desempenho 

 

AUX. 
ADMINISTRATIVO II 

SG-I Amplo -
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Aptidão  para o 

cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 

do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória; 

AUX. 
ADMINISTRATIVO II 

SG-II Restrito Após 10 anos de 
exercício como Aux. 
Administrativo. SG-I 

Avaliação de 
desempenho. 

 

     

AUX. 
ADMINISTRATIVO I 

PG-I Amplo conc. 
público 

Curso de 1º Grau. 
Aptidão para o 

cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 

do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória;  

AUX. 
ADMINISTRATIVO I 

PG-II Restrito  Após 10 anos de 
exercício com Aux. 

Administrativo. PG-I 

Avaliação de 
desempenho. 
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ANEXO VI 
CARREIRAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
       

SÉRIE-DE-CLASSES NÍVEL FORMA DE 
RECRUTA-

MENTO 

PRÉ-REQUISITOS 
BÁSICOS 

REQUISITOS 
PARA 

PROMOÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL TG-VII Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de Engenharia 
Civil- Reg.CREA.2 aa. 
De experiência 
profissional. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

ENGENHEIRO CIVIL TG-VIII Restrito Após 10 anos de 
exercício do cargo de 
Engenheiro Civil - TG 
VIII 

 
Avaliação de 
Desempenho 

FISCAL DE OBRAS  SG-V Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 2ºGrau. 
Aptidão para o Cargo. 
Capacidade para 
interpretar 
legislações. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

FISCAL DE OBRAS  SG-VI Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Fiscal de 
Obras SG-V 

 
Avaliação de 
Desempenho. 

     

OPERADOR DE 
MÁQUINA 

PR-VII Amplo-
Concurso 
Público 

Carteira de 
Habilitação de 
Motorista. 2 aa. de 
experiência 
profissional 
comprovada. 
Desejável 1º grau. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

OPERADOR DE 
MÁQUINA  

PR-VIII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Operador de 
Máquina -PR VII 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

MOTORISTA “E” PR-VIII Amplo-
Concurso 
Público 

Cart.Habilitação “E”.  
2aa. De experiência 
comprovada como 
Motorista. Desejável 
1º grau.   

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
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Disponibilidade  
de para efetuar 
trabalhos em 
horários 
diferenciados. 

satisfatória. 

MOTORISTA” E”  PR-IX Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
Cargo de Motorista 
“E”- PR-VIII 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

MOTORISTA “D”  PR-VII Amplo-
Concurso 
Público 

Cart. Habilitação “D”. 
2aa.De Experiência 
profissional  
comprovada 
Desejável 1º Grau. 
Disponibilidade para 
efetuar trabalhos em 
horários 
diferenciados 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

MOTORISTA “D”  PR-VIII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício 
como Motorista “D” 
– PR-VII 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

MOTORISTA “C”  PR- VI Amplo - 
Concurso 
Público 

Carteira de Habili 
tação “C”. Desejável 
1º Grau. 2 anos de 
experiência 
profissional. 
Disponibilidade para 
efetuar trabalhos em 
horários diferencia 
dos. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

MOTORISTA “C” PR-VII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Motorista 
“C”- PR-VI 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

MESTRE DE OBRAS  PR-VIII Amplo-
Concurso 
Público 

Habilitação e\ou 
qualificação 
profissional. 
Desejável 1º Grau. 2 
aa. De experiência 
profissional  compro 
vada. Aptidão para o 
cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

MESTRE DE OBRAS PR-IX Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício 
como Mestre de 
Obras - PR-VIII 

 
Avaliação de 
Desempenho 
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OFICIAL DE SERVIÇO  
(pedreiro, pintor, 
bombeiro, armador, 
carpinteiro, eletricista, 
mecânico) 

PR- V Amplo-
Concurso 
Público 

Desejável 1º Grau, 
habilitação e\ou 
qualificação 
profissional. 2 anos 
de experiência 
comprovada. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

OFICIAL DE SERVIÇO 
 

PR-VI Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício 
como Oficial de 
Serviços - PR- V    

 
Avaliação de 
Desempenho. 

MEIO-OFICIAL 
(jardineiro, ferreiro, 
coveiro, calceteiro, tec. 
eletrônica, contínuo e 
apontador) 

PR- III Amplo-
Concurso 
Público 

Desejável 1º Grau. 
Qualificação 
profissional. 2 aa. De 
experiência 
comprovada 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

 

MEIO-OFICIAL PR-IV Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício 
como Meio-Oficial de 
Serviço - PR-III 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

OPERÁRIO  
(controlador de água, 
aux. de esgoto) 

PR- III Amplo - 
Concurso 
Público  

Desejável saber ler e 
escrever. Aptidão 
para o cargo. 
Capacidade para 
executar trabalhos 
manuais e operações 
repetitivas. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

OPERÁRIO  PR-IV Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Operário -
PR- III 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS  
(Braçal, servente 
escolar, assistente de 
turno, porteiro, 
faxineiro, Vigia e Gari) 

PR-I Amplo-
Concurso 
Público 

Desejável saber ler e 
escrever. Aptidão 
profissional e Física 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

PR-II Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício 
como Operário - PR-I 

 
Avaliação de 
Desempenho. 

 
ANEXO VII 

CARREIRAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. 

 

SÉRIE-DE-CLASSES NÍVEL FORMA DE PRÉ-REQUISITOS REQUISITOS 
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RECRUTA-
MENTO 

BÁSICOS PARA 
PROMOÇÃO 

     

FARMAC.-
BIOQUÍMICO        

TG-VI Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de Farmácia 
com especialização 
em Bioquímica, Reg. 
CRFB. 2 anos de 
experiência 
profissional 
comprovada 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

FARM.BIOQUÍMICO  TG-VII Restrito Após 10 anos de 
exercício do cargo de 
Farmacêutico- 
Bioquí-mico TG-VI 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

MÉDICO-
VETERINÁRIO          

TG-VI Amplo-
Concurso 
Público 

Formação em 
Medicina 
Veterinária- Reg. 
CRMV, 2 anos de 
experiência 
profissional 
comprovada 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

 

MÉDICO-
VETERINÁRIO  

TG-VII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Médico-
Veterinário - TG- VI 

 
Avaliação de 
Desempenho. 

 

FISIOTERAPEUTA        TG-VI Amplo-
Concurso 
Público 

Formação em 
Fisioterapia- Registro 
Profissional- 2 anos 
de experiência 
compro vada. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

FISIOTERAPEUTA  TG- VII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de 
Fisioterapeuta -TG- 
VI 

 
Avaliação de 
Desempenho. 

 

ASSISTENTE SOCIAL         TG-VI Amplo-
Concurso 
Público 

Formação em Serviço 
Social - Registro no  
CRAS. 2 anos de 
experiência 
profissional compro 
vada. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

ASSISTENTE SOCIAL       TG-VII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Assistente 
Social TG-VI 

 
Avaliação de 
Desempenho. 
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PSICÓLOGO CLÍNICO        TG- VI Amplo-
concurso 
Público 

Formação em Psicolo 
gia e Reg. CRP. 2 
anos de experiência 
profis sional 
comprovada 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

PSICÓLOGO CLÍNICO       TG- VII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Psicólogo Clí 
nico - TG- VI 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

ENFERMEIRO        TG- VI Amplo-
Concurso 
Público 

Curso Superior de 
Enferma Gem, Reg. 
COREN,  2 anos de 
experiência 
profissional  com 
provada 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

ENFERMEIRO    TG- VII Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Enfermeiro -
TG- VI         

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

NUTRICIONISTA        TG- V Amplo-
Concurso 
Público 

Curso Superior de 
Nutrição, Reg. 
Profissional, 2  anos 
de experiência 
profissional com 
provada 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

NUTRICIONISTA      TG- VI Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo Nutricionista- 

TG-V 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO  

SG- V Amplo-
Concurso 
Público 

Curso Técnico de 2º 
Grau. Reg.Profissio 
nal. Aptidão para o 
cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO  

SG- VI Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Técnico de 
Laboratório - SG-V 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

TÉCNICO  HIGIENE 
DENTAL  

SG-III Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Curso de Qualificação 
Profissional. Registro 
Profissional. Aptidão 
para o cargo 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
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satisfatória 

TÉCNICO DE HIGIENE 
DENTAL  

SG- IV Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Tec.Higiene 
Dental - SG- III. 

 
Avaliação de 
Desempenho 

     

FISCAL SANITÁRIO  SG- V Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 2º Grau. 
Conhecimento 
profissional e aptidão 
para o cargo. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

FISCAL SANITÁRIO            SG- VI Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Fiscal 
Sanitário - SG- V 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM    

PG- II Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 1º Grau- 
Curso de Auxiliar de 
Enfermagem- 
Registro no COREN - 
Aptidão para o cargo. 
Disponibilidade para 
trabalhar em horários 
diferenciados. 

Após 912 dias de 
efetivo exercício 
do cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM         

PG- III Restrito Após 10 anos de 
efetivo exercício do 
cargo de Aux. 
Enfermagem - PG- II 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO       

PG- I Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 1º Grau. Reg. 
na ABO. Aptidão para 
o cargo 

Após 912 dias 
de efetivo 
exercício do 
cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO       

PG- I Restrito Após 10 anos de efetivo 
exercício do cargo de 
Atendente de 
Consultório 
Odontológico- PG-I  

 
Avaliação de 
Desempenho 
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ANEXO VIII 

CARREIRAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

SÉRIE-DE-CLASSES NÍVEL FORMA DE 
RECRUTA-

MENTO 

PRÉ-REQUISITOS 
BÁSICOS 

REQUISITOS 
PARA 

PROMOÇÃO 

PSICÓLOGO ESCOLAR          
 

TG- VI 

Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de Psicologia - 
Reg. CRP. 2 anos de 
experiência 
comprovada na 
especialização e\ou 
Título de Especialista. 
Disponibilidade para 
efetuar trabalhos em 
horários diferenciados. 

Após 912 dias 
de efetivo 
exercício do 
cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória. 

PSICOLOGO ESCOLAR         
TG- VII 

 
Restrito 

Após 10 anos de efetivo 
exercício do cargo de 
Psicólogo Escolar TG- 
VI 

Avaliação de 
Desempenho 

BIBLIOTECÁRIO       
TG- IV 

Amplo-
Concurso 
Público 

Curso de 
Biblioteconomia- Reg. 
CRB. 2 anos de 
Experiência 
Profissional 
comprovada 

Após 912 dias 
de efetivo 
exercício do 
cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

BIBLIOTECÁRIO       
TG- V 

Restrito Após 10 anos de efetivo 
exercício do cargo de 
Bibliotecário TG- IV 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

ESCRITURÁRIO       SG- III Amplo- 
Concurso 
Público 

Nível de 2º Grau. 
Digitação. 
Conhecimento de 
Legislações pertinentes 
à área de Educação.  

Após 912 dias 
de efetivo 
exercício do 
cargo e 
avaliação de 
desempenho 
satisfatória 

ESCRITURÁRIO  SG- IV Restrito Após 10 anos de efetivo 
exercício do cargo de 
Escriturário SG-III 

 
Avaliação de 
Desempenho 
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ANEXO IX 
TABELA DE VALORES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

PADRÃO VALORES 

NÍVEL 2000 

  

PR I R$     151,00 

PR II R$     173,47 

PR III R$     199,29 

PR IV R$     228,98 

PR V R$     263,10 

PR VI R$     302,37 

PR VII R$     347,48 

PR VIII R$     399,31 

PR IX R$     461,19 

  

PG I R$     175,25 

PG II R$     202,22 

PG III R$     232,35 

  

SG I R$     202,22 

SG II R$     232,35 

SG III R$     269,63 

SG IV R$     309,86 

SG V R$     350,51 

SG VI R$     402,81 

SG VII R$     462,87 

  

TG I R$     283,10 

TG II R$     325,33 

TG III R$     373,86 

TG IV R$     429,65 

TG V R$     493,78 

TG VI R$     566,21 

TG VII R$     650,75 

TG VIII R$  1.078,50 

TG IX R$  1.239,63 

 
Observações: Variações de 2,5 em 2,5 anos, com percentual de acréscimo de 1% por 
símbolo, os quais prosseguem até a letra N, com 35 anos de serviço. 
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ANEXO X 
ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PITANGUI-MG 
 

Nº 
ORDE

M 

Nº 
MATRIC. 

CARGO VENCI-
MENTO 

SITUAÇÃO 
PROPOSTA 

NÍVEL PADRÃO 

001 553-3 Agente 
Administrati

vo I 

205,21 Escriturário          SG-III N 

002 556-8 Contadora 278,16  Contadora  TG-V N 

003 775-7 Pedreiro 118,32 Oficial Serviços PR-V N 

004 561-4 Motorista 207,59 Motorista    D        PR-VII N 

005 562-2 Agente 
Administrati

vo I 

179,75 Escriturário          SG-III N 

006 563-0 Chefe de 
Jardim 

179,75 Jardineiro                                          PR-III N 

007 776-5 Apontador I 96,37 Meio Of. de 
serv. 

(Apontador)             

PR-III N 

008 564-9 Vigia 102,04 Auxiliar 
Serviços 
(Vigia)                        

PR-I N 

009 565-7 Auxiliar de 
Serviços 

112,00 Auxiliar  
Serviços (Vigia)                   

PR-I N 

010 566-5 Motorista 207,59 Motorista D                                            PR-VII N 

011 875-3 RA-4 151,90 RA-4                                                      SG-III N 

012 568-1 Pedreiro 207,59 Oficial Serviços 
(pedreiro)                  

PR-V N 

013 572-0 Chefe 
Departamen

to Pessoal 

228,88 Oficial 
Administrativo                                  

SG-V N 

014 540-1 Auxiliar 
Administrati

vo 

148,55 Aux. 
Administrativo 

II                                  

SG-I N 

015 543-6 Chefe S. 
Fazenda 

207,59 Oficial 
Financeiro                                         

SG-V N 

016 548-7 Chefe de 
Fiscalização 

197,71 283,31 - N 

017 549-5 Chefe de 
Arquivo 

148,55 Aux. Adm. II                                                  SG-I N 

018 638-6 Chefe Setor 
Obras 

112,72 Fiscal de Obras                          SG-I N 

019 552-5 Auxiliar 
Administrativo 

148,55 Contínuo  PR-III N 

020 189-9 Almoxarife 181,08 Almoxarife                                                  PR-IV N 

021 630-0 Gari 41,97 Aux. Serviços 
(Gari)                                 

PR-I N 
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022 545-2 Escriturário 207,59 Escriturário                                 SG-III N 

023 560-6 QP1 112,00 Auxiliar 
Serviços                                         

PR-I N 

024 090-6 Servente 89,02 Auxiliar 
Serviços    

PR-I  N                                                                                        

025 569-0 RA1 129,58 RAI                                                               PG-I N 

026 571-1 RAI 129,56 RAI                                                                 PG-I N 

027 573-8 QP1 64,60 Aux. Serviços                                                 PR-I N 

028 536-3 RAI 129,58 RA1                                                                PG-I N 

029 537-1 RAI 129,58 RA1                                                               PG-I N 

030 539-8 RA1 129,58 RA1                                                                PG-I N 

031 538-0 RA1 129,50 RA1                                                                PG-I N 

032 541-0 RA1 129,58 RA1                                                             PG-I N 

033 544-4 RA1 129,58 RA1                                                               PG-I N 

034 547-9 P2 163,40 P1                                                                  SG-I N 

035 550-9 RA1 129,58 RA1  PG-I N 
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A N E X O    XI  A 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

  
FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 

 

CARGO: Chefe de Gabinete NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Mínima 2º Grau; desejável 3º Grau 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência e habilidade requeridas para o cargo. 

 Capacidade de liderança. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos 
bens da empresa. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos e 
habilidades relacionadas com seu trabalho. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento de prazos para 
executar tarefas de sua responsabilidade. 

 Qualidade nos trabalhos produzidos. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de redação oficial. 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Prestar assessoramento ao prefeito, coordenando atividades de 
representação social e política. 

 Coordenar e orientar as atividades de apoio administrativo próprios do 
gabinete. 

 Preparar o expediente a ser assinado ou despachado pelo prefeito. 

 Recepcionar autoridades e atender ao público em geral. 

 Coordenar e supervisionar as publicações e divulgações das atividades do 
executivo municipal. 

 Responsabilizar-se pela redação dos atos oficiais, mensagens, 
exposições, discursos, correspondências oficiais, quando for o caso. 

 Coordenar e supervisionar os demais órgãos da Prefeitura Municipal de 
acordo com o Regimento Interno. 

 Acompanhar processos, projetos de lei, articular a favor dos interesses 
municipais. 

 Executar outras atividades determinadas pelo Prefeito Municipal. 
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A N E X O    XI  A 

 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

  
FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 

 

CARGO: Diretor de Departamento NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade:  Desejável 2º ou 3º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Capacidade de liderança, experiência e habilidade requeridas para o exercício 
do cargo. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Capacidade para equacionar os problemas a serem resolvidos. 

 Pleno conhecimento e domínio de sua área de atuação. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos bens da 
empresa. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e adquirir novos conhecimentos. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento de prazos para executar 
tarefas sob sua responsabilidade. 

 Qualidade nos trabalhos produzidos. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos em horários e 
locais diferenciados e para viagens. 

 Habilidade para estabelecer e para manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e da 
distinção. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho e 
demais normas técnicas e legais necessárias ao desempenho de suas funções. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
 

 Dirigir o departamento sob sua responsabilidade. 

 Planejar, organizar e definir políticas e diretrizes de sua área de atuação, 
submetendo-as à apreciação do executivo municipal. 

 Coordenar, orientar e controlar o desempenho das unidades subordinadas. 

 Decidir sobre matéria pertinente à sua área de competência. 

 Determinar providências e estabelecer contatos relacionados com as 
atividades afins. 

 Assessorar o prefeito na sua área de conhecimento. 

 Elaborar relatórios de atividades das unidades sob seu comando. 

 Despachar, periodicamente, com o Executivo Municipal. 
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 Elaborar planos, programas, projetos de lei de interesse e necessário ao 
desenvolvimento das atividades do Departamento. 

 Planejar, organizar cursos, seminários, palestras visando qualificar, ampliar 
os conhecimentos, reciclar, atualizar os conhecimentos de seus 
subordinados, visando a eficiência e eficácia do sistema. 

 Conhecer novas tecnologias aplicáveis à sua área de atuação. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho assim como 
as demais normas técnicas   e legais aplicáveis à sua área de atuação. 

 Cumprir o Regimento Interno da Prefeitura Municipal. 

 Executar outras tarefas correlatas de acordo com as orientações 
superiores. 
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A N E X O    XIII  A 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

FORMA DE RECRUTAMENTO:  AMPLO 
 

CARGO: Assessor Especial NÍVEL:  PADRÃO:                                       
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Mínima 2º Grau; desejável 3º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 

 Experiência e habilidade requeridas para o cargo. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Bom senso, discernimento, com grande capacidade de equacionar  os 
problemas a serem resolvidos. 

 Vasta experiência profissional. 

 Qualidade nos trabalhos produzidos, elevado grau de responsabilidade 
em relação ao trabalho e zelo pelos bens da empresa . 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Conhecimento de normas técnicas legais necessárias ao desempenho de 
suas atividades. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações com o público em 
geral.  

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 

 Coordenar trabalhos de planejamento, organização, controle da 
Administração Municipal. 

 Estabelecer prioridade na elaboração de planos, programas e projetos 
municipais  

 Elaborar parecer, opinar sobre assuntos específicos de sua área de 
especialização. 

 Prestar assessoramento técnico ao Executivo Municipal e aos demais 
órgãos da Prefeitura. 

 Prestar informações e orientações aos contribuintes Municipais. 

 Instruir Processos. 

 Colaborar na elaboração de planos e programas municipais. 

 Estudar as rotinas de trabalho de sua área de atuação, oferecendo 
sugestões para melhoria do atendimento municipal. 

 Executar outras atividades correlatas. 
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A N E X O    XIII  A 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

FORMA DE RECRUTAMENTO:  AMPLO 
 

CARGO: Assessor Jurídico NÍVEL:  PADRÃO:                                       
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade:  Curso Superior específico da área. 
Registro no Conselho correspondente. 

 

b)  Outras qualificações: 

 Experiência e habilidade requeridas para o cargo. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Bom senso, discernimento, com grande capacidade de equacionar  os 
problemas a serem resolvidos. 

 Vasta experiência profissional. 

 Qualidade nos trabalhos produzidos, elevado grau de responsabilidade 
em relação ao trabalho e zelo pelos bens da empresa. 

 Interessem em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Conhecimento de normas técnicas legais necessárias ao desempenho de 
suas atividades. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações com o público em 
geral.  

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

  Assessorar o prefeito e as demais unidades administrativas da 
prefeitura, com pareceres relativos a assuntos de natureza fiscal; 

 Examinar projetos de lei, decretos, regulamentos, contratos, convênios e 
outros atos de natureza jurídica. 

 Representar o município em qualquer instância judicial ou extra judicial. 

 Manter atualizada a legislação pertinente à Administração Municipal, à 
Legislação Federal e Estadual de interesse do município. 

 Exercer outras atividades afeitas à assessoria ou quando solicitada pelo 
Prefeito. 
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A N E X O    XI  A 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

FORMA DE RECRUTAMENTO:  AMPLO 
 

CARGO: Secretária Administrativa NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Habilidade no trato com o público em geral. 

 Noções de relações humanas no trabalho e relações públicas. 

 Capacidade para redigir correspondências de rotina. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Interesse em aperfeiçoar conhecimentos 

 Noções de informática, bem como manejo de máquinas teleimpressoras. 

 Capacidade para preparar agenda da chefia, para reuniões, entrevistas e 
solenidades. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Executar tarefas relativas à anotação, redação, datilografia. 

 Organizar documentos e outros serviços, como recepção, registro de 
compromissos e informações. 

 Assegurar e agilizar o fluxo de trabalhos administrativos. 

 Organizar compromissos, dispondo horários de reuniões, entrevistas e 
solenidades. 

 Recepcionar pessoas que se dirigirem à municipalidade, tomando ciência 
dos assuntos a serem tratados. 

 Acompanhar o prefeito ou seu representante em reuniões. 

 Executar outras atividades determinadas pelo Prefeito Municipal. 
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A N E X O    XI  A 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Médico NÍVEL:  TG-VII PADRÃO:   A a N                                    
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Ciências Médicas 
 Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Conhecimentos teóricos, técnicos, experiência e habilidades requeridas 
para o cargo. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos 
bens da empresa. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Assiduidade, pontualidade. 

 Desprendimento e perícia técnica. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho 
de suas atividades, assim como as relativas à Saúde Pública, e Sistema 
Único de Saúde. 

 Pessoa de fácil relacionamento.  
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

 Atividades de natureza especializada, envolvendo a prestação de 
assistência médica à população em geral. 

 Elaborar estudos, pesquisas, planos, programa, proposição e implantar 
medidas de melhoria da Saúde da população e medicina preventiva. 

 Orientar e participar de campanhas educativas. 

 Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico aos demais órgãos 
municipais, dentro de sua área de atuação. 

 Realizar exames clínicos, diagnósticos, cirurgias e assistência, em geral. 

 Acompanhar o desenvolvimento de seus pacientes. 

 Auxiliar nas campanhas de vacinação e similares. 

 Executar tarefas específicas, de acordo com sua especialização. 
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A N E X O    XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 
 

CARGO: Motorista de Gabinete NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Desejável 1º grau completo 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Carteira de habilitação profissional “D”. 

 Experiência mínima profissional de dois anos. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Habilidade em estabelecer e em manter boas relações no trabalho, com o 
público em geral. 

 Disponibilidade para trabalhos em horários e locais diferenciados e para 
viajar. 

 Facilidade para dirigir e locomover-se em grandes centros urbanos. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Conduzir o veículo do Executivo Municipal com habilidade e Segurança. 

 Dirigir veículos de passageiros, transportando autoridades, quando for o 
caso. 

 Atender às normas técnicas e legais de trânsito. 

 Zelar pela conservação e funcionamento do veículo sob sua 
responsabilidade, providenciando abastecimento, limpeza, conserto, 
lubrificação e outros necessários. 

 Responder pelos danos ou avarias causadas ao veículo sob sua 
responsabilidade, por sua culpa ou dolo. 

 Executar tarefas específicas que lhe forem ordenadas, dentro de sua área 
de atuação. 

 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 

A N E X O    XIII  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

 
CARGO:  Odontólogo NÍVEL:  TG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Odontologia 
 Registro ABO 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Conhecimentos teóricos, técnicos, experiência e habilidades requeridas 
para o cargo. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos 
bens da empresa. 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Assiduidade, pontualidade. 

 Desprendimento e perícia técnica. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho 
de suas atividades, assim como as relativas à Saúde Pública, e Sistema 
Único de Saúde. 

 Pessoa de fácil relacionamento.  
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

Desenvolver atividades de natureza especializada, envolvendo: 

 Realizar exames, diagnósticos, tratamento clínico e cirúrgico de 
infecções e anomalias dentárias da população, em especial da criança em 
idade escolar. 

 Elaborar estudos, planos, programas, campanhas que visem a adoção de 
medidas para melhorar a saúde bucal da população local. 

 Orientar e participar de campanhas educativas. 

 Acompanhar o desenvolvimento de seus pacientes. 

 Prestar assessoramento técnico a seus superiores  e a órgãos municipais 
diversos, dentro da sua área de especialização. 

 Executar outras tarefas similares, dentro de sua área de atuação. 
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A N E X O    XI B 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES  
FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 

 

CARGO:  Chefe de Divisão NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: Mínima 2º Grau. 
 

b)  Outras qualificações: 

 Capacidade para liderar pequenos grupos. 

 Experiência e habilidade para o exercício do cargo. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento de prazos para 
executar tarefas de sua responsabilidade. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e adquirir novos conhecimentos. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos 
bens da empresa. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho 
de suas funções. 

 Capacidade para equacionar problemas a serem resolvidos. 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Coordenar, e fazer executar tarefas sob sua responsabilidade. 

 Cuidar da limpeza, conservação, guarda de materiais, equipamentos, 
máquinas quadros de horário de trabalho. 

 Cuidar da qualidade dos trabalhos executados.  

 Elaborar estudos, programas, planos e projetos específicos de sua área 
de atuação. 

 Solicitar à chefia imediata e contribuir para a realização de cursos, 
seminários, palestras que visem à atualização e qualificação de seus 
subordinados.  

 Instruir-se acerca de normas técnicas e legais necessárias ao 
desempenho de suas atividades. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Elaborar relatório de atividades. 

 Executar outras tarefas correlatas de acordo com as atribuições do setor 
que comanda e em conformidade com o Regimento Interno da Prefeitura 
Municipal. 

 Orientar e instruir processos. 
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A N E X O    XI B 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 
 

CARGO:  Encarregado Serviço NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: desejável 2º Grau. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência e habilidade requeridas para o cargo. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos e 
habilidades relacionadas com seu trabalho. 

 Conhecimento de redação oficial. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 
 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Planejar, organizar e supervisionar os serviços sob sua responsabilidade. 

 Estabelecer normas e funções corretas para produtividade e eficiência 
dos referidos serviços. 

 Coordenar e controlar o desempenho das unidades subordinadas. 

 Executar outras tarefas de acordo com as orientações superiores. 
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A N E X O    XI  C 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES  

FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 
 

CARGO: Chefe de Setor NÍVEL:  PADRÃO:                                       

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Desejável a mínima exigida para o provimento de cargos 
sob seu comando. 

b)  Outras qualificações: 

 Capacidade para liderar pequenos grupos e habilidades requeridas para 
o cargo. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos 
bens da empresa. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos e 
habilidades relacionadas com seu trabalho. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento de prazos para 
executar tarefas de sua responsabilidade. 

 Amplo conhecimento das atividades desenvolvidas em sua área de 
atuação. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao 
desenvolvimento de suas atribuições. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Planejar, programar, e supervisionar a execução das atividades 
pertinentes da área de sua competência. 

 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos e demais normas de serviço. 

 Promover o aperfeiçoamento dos serviços de sua unidade de trabalho. 

 Preparar rotinas, informações e expedientes e processos relativos a sua 
unidade. 

 Apresentar relatório das atividades desenvolvidas. 

 Requisitar e controlar material e pessoal necessário ao trabalho a que se 
propõe. 

 Programar cursos de reciclagem de atualização, de alfabetização, de 
qualificação visando a melhoria do desempenho de sua unidade. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
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A N E X O   XI  C 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

FORMA DE RECRUTAMENTO: AMPLO 
 

CARGO: Coordenador (de Escola, de Creche e de Merenda) 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Pedagogia e/ou Administração Escolar 

b)  Outras qualificações: 

 Capacidade de liderança. 

 Conhecimentos técnicos, experiência  e habilidade requeridas para o 
cargo. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao exercício do 
seu cargo. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo pelos 
bens da empresa. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e adquirir novos conhecimentos. 

 Habilidades profissionais relacionadas com suas atribuições. 

 Grau satisfatório no cumprimento de prazos para executar tarefas de sua 
responsabilidade. 

 Zelo, assiduidade, pontualidade. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição  e 
da distinção. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Planejar, coordenar e executar atividades relativas à Educação, do 
Sistema Municipal de Ensino, bem como as de caráter  cultural e 
recreativo, de nutrição, higiene, saúde e transporte do educando. 

 Elaborar normas de organização e funcionamento dos estabelecimentos 
de ensino municipal. 

 Colaborar na elaboração do calendário escolar, observando-se as normas 
e legislações em vigor. 

 Instruir-se de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho de 
suas atividades. 

 Realizar o censo escolar para planejar o atendimento da demanda, 
determinar o número de vagas nas escolas. 

 Manter registro e acompanhamento de dados sobre crianças em idade 
escolar. 

 Elaborar programa e encontros pedagógicos, cursos de reciclagem, 
cursos de aperfeiçoamento, de atualização, de qualificação. 

 Aprimorar métodos de ensino. 

 

 



37 

 Manter estreito entrosamento com órgãos afins. 

 Cuidar da manutenção dos prédios escolares municipais, de seus móveis, 
utensílios, equipamentos e máquinas. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O   XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Advogado NÍVEL: TG-VI PADRÃO:    A a N                                   
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 3º Grau - Curso de Direito 
Registro O.A.B. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos na profissão.. 

 Conhecimentos teóricos e práticos, habilidades requeridas para o 
exercício do cargo. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Capacidade equacionalização dos problemas a serem resolvidos. 

 Elevado grau de responsabilidade em relação ao trabalho e zelo 
profissional. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento de prazos para 
executar tarefas de sua responsabilidade. 

 Qualidade nos trabalhos produzidos. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações de trabalho. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Pleno domínio de conhecimento de área aplicáveis à Administração 
Pública. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Atribuições inerentes à sua qualidade profissional, em especial: 

 Elaborar pareceres jurídicos. 

 Assessorar a Administração Pública dentro de sua área de especialização. 

 Proceder a revisão de minutas de atos administrativos. 

 Conhecer a tramitação de todos os documentos da Administração, 
opinando sobre eles. 

 Ajuizar ações. 

 Acompanhar processos de acordo com a legislação pertinente. 

 Defender, em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou tribunal, os 
interesses do município. 

 Executar outras tarefas relativas à sua área de atuação. 
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A N E X O   XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

 

CARGO: Contador NÍVEL: TG-VI PADRÃO:    A a N                                   

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Ciências Contábeis 
Registro no CRC 

 

b)  Outras qualificações: 
 

 Aptidão profissional, zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade 

 Capacidade para liderar pessoas e habilidade para manter bom 
relacionamento com a comunidade  e em seu ambiente de trabalho. 

 Interesse em aprimoramento técnico. 

 Conhecimento de normas e legislações pertinentes à sua área de atuação 
e contabilidade e administração pública de modo geral. 

 Pessoa de conduta ilibada na comunidade. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Organizar e dirigir trabalhos inerentes à contabilidade, planejando, 
supervisionando, orientando de acordo com as exigências legais e 
administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração 
orçamentaria e ao controle de situação patrimonial e financeira do 
município. 

 Supervisionar o trabalho de contabilização dos documentos analisando-
os e orientando seu processamento, para assegurar a observância de 
contas adotadas. 

 Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas 
conferindo os saldos apresentados. 

 Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas. 

 Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas 
aplicando as normas em vigor. 
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A N E X O   XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Engenheiro Civil NÍVEL: TG-VII PADRÃO:   A a N                                    

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade:   3º Grau em Engenharia Civil 
Registro no CREA 
 

b)  Outras qualificações: 

 Experiência comprovada, mínima de dois anos. 

 Capacidade para cumprir e fazer cumprir legislações em vigor. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Pessoa de fácil relacionamento, perceptiva, firme e imparcial. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à sua área de atuação e de 
normas ambientais pertinentes. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade. 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Conhecer e instruir-se sobre normas técnicas e legais necessárias ao 
desempenho de suas atribuições. 

 Orientar os contribuintes municipais. 

 Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico a qualquer área 
municipal. 

 Executar atividades profissionais típicas de sua habilitação técnica, 
como: Efetuar  estudos, projetos, direção, fiscalização,  medição de 
trabalhos topográficos, geodésicos, construção de edificações com todas 
suas obras complementares, construção de estradas, obras de captação, 
abastecimento e distribuição de água, de saneamento básico, de serviços 
urbanos, de obras de arte; 

 Efetuar cálculos estrutural, hidráulico, definir plantas baixas de projetos 
de construção civil. 

 Executar obras de implantação de canteiro de obras. 

 Efetuar cálculo de material e orçamento. 

 Cuidar da requisição de materiais necessários ao desenvolvimento de 
obras sob sua responsabilidade. 

 Acompanhar obras de construção civil, pondo visto nos apontamentos 
das diversas etapas, nos pontos de trabalhadores, quando for o caso. 

 Orientar, quando for o caso, o serviço de outro subordinado. 

 Atender às normas de segurança, medicina e higiene do trabalho. 

 Executar outras atividades similares. 
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A N E X O    XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Farmacêutico-Bioquímico NÍVEL: TG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Farm. Bioquímica 
      Registro CREB 
 

b)  Outras qualificações: 

 Conhecimentos teóricos, técnicas e experiência e habilidades requeridas 
para o cargo. 

 Capacidade perceptiva, elevado grau de responsabilidade e zelo 
profissional. 

 Assiduidade, pontualidade. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Perícia técnica e interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos 
conhecimentos. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho 
de suas funções assim como, as relativas à Saúde Pública, e Sistema 
Único de Saúde. 

 Pessoa de fácil relacionamento.  
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Executar atividades específicas de sua habilitação superior. 

 Auxiliar nas atividades operacionais dos Postos, Centros de Saúde, 
Clínicas Médicas, Hospitais do Sistema Municipal. 

 Orientar  o trabalho de coleta de materiais para exames, assim como 
sobre condições de acondicionamento e transporte, higienização . 

 Elaborar estudos e pesquisas em casos de surtos endêmicos e 
infecciosos. 

 Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico a outros órgãos 
municipais, dentro de sua área de atuação. 

 Elaborar relatório dos exames efetuados. 

 Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de especialização. 
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A N E X O    XI  D 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

CARGO:  Médico Veterinário NÍVEL: TG-VI  PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Medicina Veterinária 
 Registro CRM 
 

b)  Outras qualificações: 

 Experiência mínima de dois anos na profissão. 

 Conhecimentos teóricos, técnicos, experiência e habilidades requeridas 
para o exercício do cargo. 

 Elevado grau de responsabilidade zelo profissional. 

 Assiduidade, pontualidade. 

 Capacidade de equacionar problemas a serem resolvidos. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para executar trabalhos em 
horários e locais diferenciados. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho 
de suas atividades, assim como as relativas à Saúde Pública, e Sistema 
Único de Saúde. 

 Habilidade em estabelecer e manter boas relações no trabalho e com a 
comunidade. 

 Conhecimento de Normas de vigilância sanitária. 

 Pessoa de fácil relacionamento.  
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa 
sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária. 

 Realizar estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento de suas 
atividades. 

 Atender a consultas, exercer fiscalização para assegurar a sanidade do 
rebanho, a produção racional e econômica de alimentos, visando a saúde 
da comunidade. 

 Fazer levantamento de dados e avaliação epidemiológica.  

 Programar, pesquisar e executar projetos para possibilitar a profilaxia 
das doenças estudando o tipo de tratamento a ser recomendado, 
conforme o caso. 

 Colaborar para a realização de campanhas sanitárias. 

 Contribuir para elaboração do código de Saúde do Município. 

 Executar outras atividades correlatas, de acordo com sua especialização. 
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A N E X O   XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

CARGO: Fisioterapêuta NÍVEL:  TG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Fisioterapia (Especialização) 
      Registro CRM 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos no exercício da profissão. 

 Conhecimentos teóricos, técnicos e habilidades requeridas para o cargo. 

 Elevado grau de responsabilidade e zelo profissional. 

 Capacidade para equacionar problemas a serem resolvidos. 

 Assiduidade, pontualidade, perícia técnica. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para executar trabalhos em 
horários e locais diferenciados. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de normas técnicas e legais necessárias ao desempenho 
de suas atividades, assim como as relativas à Saúde Pública, e Sistema 
Único de Saúde. 

 Pessoa de fácil relacionamento.  
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Executar atividades profissionais específicas da sua habilidade superior. 

 Tratar de seqüelas de acidentes e outras doenças, empregando métodos 
corretivos para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e 
tecidos afetados. 

 Planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de 
fisioterapia. 

 Assessorar autoridades superiores preparando informes, documentos e 
pareceres. 

 Colaborar no desenvolvimento de campanhas educativo-profiláticas. 

 Orientar, quando for o caso, o trabalho de outros servidores. 

 Executar outras tarefas específicas de sua profissão. 
 

 

 

Valeria
Realce
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A N E X O    XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

 

CARGO: Assistente Social NÍVEL:  TG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Serviço Social. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Habilidade para manter e estabelecer boas relações no trabalho 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos 
extraordinários. 

 Capacidade de organização e simplificação de tarefas. 

 Responsabilidade. 

 Noções básicas de saúde, higiene e limpeza. 
.  

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos. 

 Aconselhar e orientar pessoas afetadas em seu equilíbrio emocional. 

 Promover a participação consciente dos indivíduos em grupo. 

 Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e 
outras, para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de 
ocupações e contribuir para melhorar as relações humanas na empresa. 

 Assistir às famílias nas suas necessidades básicas. 

 dar assistência ao menor carente ou infrator. 
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A N E X O    XI  D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

 

CARGO: Psicólogo Clínico NÍVEL:  TG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Psicologia) 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Capacidade para realizar estudos e diagnósticos de problemas na área da 
sua especialidade, adequando cada caso a fim de contribuir para o 
ajustamento à vida comunitária daquelas pessoas com problemas de 
comportamento familiar ou distúrbios psíquicos. 

 Aptidão profissional, zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Interesse em aprimoramento profissional. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de normas e legislações pertinentes à sua área de atuação 
e da saúde pública. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Proceder a exames de pessoas que apresentam problemas de 
comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos. 

 Diagnosticar e tratar empregando técnicas psicológicas adequadas a cada 
caso. 

 Possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional. 

 Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra 
espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, 
consultando sua ficha  de atendimento, aplicando testes. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O   XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Psicólogo Escolar NÍVEL: TG VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade:  Curso Superior de Psicologia 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Ser especialista na elaboração e aplicação de princípios e técnicas 
psicológicas apropriadas ao desenvolvimento intelectual, social e 
emocional do indivíduo. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
   : 

 Proceder ao estudo do comportamento do aluno em relação ao sistema 
educacional. 

 Basear-se no conhecimento dos programas de aprendizagem e das 
diferenças individuais. 

 Colaborar no planejamento de currículos escolares e na definição de 
técnicas de educação mais eficazes, com vistas à melhor receptividade e 
aproveitamento do aluno e à sua auto-realização. 

 Basear-se em outras áreas de psicologia, para recomendar programas 
especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas aos 
diferentes níveis de inteligência. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Enfermeiro NÍVEL: TG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível de 3º Grau Enfermagem 
      Registro no CRE 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Aptidão profissional. 

 Zelo, assiduidade , responsabilidade, pontualidade. 

 Capacidade de manter boas relações no trabalho e na comunidade a que 
serve. 

 Disponibilidade para trabalhar em horário diferenciado. 

 Capacidade de executar tarefas respectivas de organização e 
racionalização. 

 Exercer a profissão com autonomia, respeitando os preceitos legais da 
enfermagem. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Planejar e organizar os serviços de Enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares. 

 Emitir pareceres sobre matéria de enfermagem. 

 Avaliar e participar da programação de planejamento da área de saúde 
do município. 

 Participar na elaboração, execução e avaliação dos Planos Assistenciais 
de Saúde. 

 Colaborar nas atividades de prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológicas. 

 Integrar a equipe de saúde do município. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

CARGO: Bibliotecário NÍVEL:  TG-IV PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Biblioteconomia 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Pessoa de fácil relacionamento, boa dicção, discernimento. 

 Habilidade no trato com o público em geral. 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição e 
distinção. 

 Noções de relações humanas no trabalho. 

 Aptidão profissional, zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Capacidade para dirigir e executar trabalhos técnicos de sua área de 
atuação. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades 
biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catalogação, 
classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para 
armazenar e recuperar informações de caráter geral ou específico, e 
colocá-las à disposição dos usuários, seja em bibliotecas ou centros de 
documentação. 

 Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando 
catálogos de editoras, bibliografia e leitores. 

 Efetuar a compra, permuta e doação de documentos, para atualizar o 
acervo da biblioteca. 

 Executar os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros 
raros ou preciosos, mapotecas, publicações oficiais e seriados, 
bibliografia e referência utilizando regras e sistemas específicos, para 
armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos 
usuários. 

 Organizar congressos, seminários, concursos e exposições nacionais ou 
internacionais, aprimorando-se em conselhos regionais, associações, 
federações. 

 Divulgar o avanço das técnicas biblioteconômicas no campo da ciência 
da informação. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

CARGO: Fonoaudiólogo NÍVEL:  TG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade;  Curso Superior em Fonoaudiologia 
Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia 

 

b)  Outras qualificações : 
 

 Elevado grau de  responsabilidade em relação ao trabalho. 

 Zelo pelos bens da entidade. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho. 

 Conhecimentos teóricos, experiência e habilidades requeridas para o 
exercício profissional. 

 Pessoa de fácil relacionamento e de capacidade perceptiva. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 
*  Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de atuação 

escrita e oral, voz e audição; 

  Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala. 

  Projetar, supervisionar, dirigir e efetuar pesquisas fonoaudiológicas. 

  Participar de equipes de Orientação e Planejamento Escolar. 

  Dar parecer fonoaudiológico na área de comunicação oral e escrita, voz  
e audição. 

  Participar de equipes de diagnósticos realizados em outras atividades  
inerentes à sua formação universitária.  
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A N E X O    XI  D 

 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

  
 

CARGO:  Nutricionista NÍVEL: TG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso Superior de Nutrição 

b)  Outras qualificações: 
 

 Conhecimento de normas técnicas e legais pertinentes à sua área de 
atuação. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Pessoa de conduta ilibada e fácil relacionamento. 

 Interesse em aprimoramento técnico. 

 Conhecimento de relações humanas no trabalho e saúde pública. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e 
alimentação da coletividade no âmbito da saúde pública. 

 Avaliar o estado de carências nutricionais da população. 

 Desenvolver campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim 
de contribuir para a criação de hábitos e regimes alimentares adequados 
entre a população e conseqüente melhoria da saúde coletiva. 

 Desempenhar tarefas similares às que realiza o nutricionista em geral. 

 Preparar programas de nutrição e alimentação da coletividade, dentro 
dos planos de saúde pública, com o objetivo de criar, readaptar ou 
alterar hábitos alimentares. 
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A N E X O    XI D 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Técnico de Contabilidade NÍVEL:  SG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 
 

b)  Outras qualificações: 

 Experiência mínima de dois anos em Administração pública, 
preferencialmente nas áreas financeira e contábil. 

 Conhecimentos de normas de legislação aplicáveis às áreas financeira e 
contábil da Administração Pública. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Capacidade para liderar pequenos grupos. 

 Pessoa de bom discernimento, com capacidade de racionalização e 
simplificação de tarefas, e de organização. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

  Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento dos prazos para a 
execução de tarefas sob sua responsabilidade. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho. 

 Conhecimento de informática. 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Conhecer, acompanhar e instruir-se de normas técnicas e legais 
necessárias ao desenvolvimento de sua atribuição. 

 Elaborar contratos de execução financeira, orçamentária, contábil e 
patrimonial da Administração Pública Municipal. 

 Elaborar balancetes, prestações de contas, relatórios de atividades, 
balanços, projetos de lei e demais administrativos relativos à sua área de 
atuação. 

 Efetuar lançamentos contábeis, preencher formulários e fichas. 

 Escriturar registros fiscais, transcrever leis, decretos e atos 
administrativos. 

 Preencher guias de recolhimento, ter pleno domínio das tarefas de seus 
subordinados. 

 Organizar planos de arquivo e demais sistemas necessários ao 
desempenho de suas funções. 

 Colaborar na elaboração de planos, programas, projetos, orçamentos de 
interesse do Município e de sua área de atuação. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Técnico  Nível  Médio 
Segurança Trabalho 

NÍVEL:  SG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade:  2º grau - curso de Segurança, Medicina e Higiene do 
Trabalho. 

Registro Profissional. 
 

b)  Outras qualificações: 

 Experiência mínima de dois anos no exercício da profissão. 

 Pessoa de fácil relacionamento. 

 Conhecimento  específico de sua área de atuação. 

 Pessoa de bom discernimento, com capacidade de racionalização e 
simplificação de tarefas. 

 Habilidade para articulação. 

 Capacidade para liderar  grupos. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos conhecimentos. 

 Conhecimento de informática. 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas de discrição e 
da distinção. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento dos prazos para a 
execução de tarefas sob sua responsabilidade. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Conhecer, acompanhar e instruir-se de normas técnicas e legais 
necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições. 

 Assessorar o Departamento de Pessoal. 

 Elaborar controles, implantar sistemas necessários ao desenvolvimento 
de suas atividades. 

 Esclarecer, orientar e organizar treinamento pertinente à sua área de 
atuação. 

 Inspecionar e procurar corrigir falhas operacionais dos sistemas. 

 Zelar pela segurança do servidor Municipal. 

 Orientar e/ou implantar a CIPA. 

 Redigir relatórios pertinentes à sua área de atuação. 

 Auxiliar na elaboração e implantação de normas e rotinas que visem 
melhorar o ambiente de trabalho e segurança das turmas de trabalho. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Técnico de Laboratório NÍVEL:  SG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade:  2º grau -  Curso de Técnico em Laboratório 
       Registro Profissional. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Habilidade no exercício de sua profissão e perícia técnica. 

 Aptidão profissional, zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Capacidade em manter bom relacionamento com a comunidade e em seu 
ambiente de trabalho. 

 Interesse em aprimoramento técnico, 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimentos de normas de legislação pertinentes à sua área de 
atuação e a de saúde pública. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Atividades qualificadas, como: 
 

 Preparar material e equipamento para fabricação, ensaios e análises. 

 Fazer  estimativas sobre quantidade e custos de materiais e mão de obra 
necessárias ao desenvolvimento de determinadas tarefas. 

 Auxiliar  na aplicação das normas e métodos de estudos de 
racionalização dos postos de trabalho. 

 Auxiliar em exames laboratoriais. 

 Expedir resultados de exames. 

 Zelar pelos instrumentos e equipamentos de trabalho. 

 Controlar o estoque de material de uso operacional. 

 Sugerir medidas de prevenção sanitária e de saúde pública. 

 Manusear arquivos  e organizar os trabalhos do laboratório. 

 Responsabilizar-se pela datilografia dos resultados de exames e outros 
expedientes do setor. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
  

 

 



54 

A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Técnico em Higiene Dental NÍVEL: SG-
III 

PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º grau - Curso de Habilitação Profissional 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Habilidade manual e perícia técnica. 

 Aptidão profissional, zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Capacidade em manter bom relacionamento com a comunidade e em seu 
ambiente de trabalho. 

 Interesse em aprimoramento pessoal. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de normas de legislações pertinentes à Saúde Pública. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Atividades especializadas, como: 
 

 Auxiliar o odontólogo no trabalho clínico. 

 Executar trabalhos técnicos específicos de sua área. 

 Zelar pelo bom andamento dos trabalhos e cuidar pela conservação do 
instrumental. 

 Executar pequenos serviços de higiene bucal, de acordo com 
especificação e orientação do profissional responsável. 

 Auxiliar o odontólogo em campanhas de saúde bucal. 

 Catalogar, selecionar material técnico que possa contribuir para a 
melhoria do serviço e aprimoramento técnico. 

 Participar de cursos, palestras, seminários, repassando-os à 
comunidade, quando for o caso. 

 Executar tarefas, de sua área de atuação, de acordo com ordens 
superiores. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
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A N E X O    XI D 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Fiscal de Rendas NÍVEL:  SG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º grau - Preferencialmente, Técnico em Contabilidade. 
      Registro no CRC 
 

b)  Outras qualificações: 

 Pessoa de conduta ilibada e de fácil relacionamento. 

 Facilidade de manter boas relações com o público em geral e em seu 
ambiente de trabalho. 

 Conhecimentos de normas técnicas e legais pertinentes à sua área de 
atuação. 

 Conhecimento de contabilidade geral que o possibilite a proceder  a 
análise de documentos e livros contábeis. 

 Capacidade de efetuar cálculos com rapidez e precisão. 

 Pessoa de bom discernimento, com capacidade de racionalização e 
simplificação, dotada de muita habilidade no trato com as pessoas. 

 Conhecimento de informática. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Grau satisfatório no cumprimento e/ou atendimento dos prazos para a 
execução de tarefas sob sua responsabilidade. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras e 
viagens. 

 Capacidade para equacionar os problemas a serem resolvidos. 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 Conhecer, acompanhar e instruir-se de normas técnicas e legais 
necessárias ao desenvolvimento de sua atribuição. 

 Auxiliar na organização e controle, atualização do Cadastro de 
Contribuintes e Cadastro técnico. 

 Acompanhar o desempenho da arrecadação municipal. 

 Orientar os contribuintes quanto à legislação tributária municipal a ser 
observada. 

 Fiscalizar os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 
serviços, quanto à sua regularidade para com a Fazenda Municipal e seu 
cumprimento às normas e legislação em vigor. 

 Fazer diligências para apurar dados relativos a alvarás de 
funcionamento, localização, inscrição no cadastro de contribuintes, o 
faturamento da empresa sobre o qual incidirão os impostos e taxas 
municipais. 

 Informar processos tributários. 

 Prestar informações pertinentes à sua área de atuação. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Fiscal de Obras NÍVEL:  SG-VI PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Pessoa de fácil relacionamento, perceptiva. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho. 

 Postura ética em seu comportamento dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Conhecimento de normas técnicas de construção civil da ARNI. 

 Experiência comprovada em função similar, no mínimo de dois . 

 Capacidade para efetuar cálculos com rapidez e precisão. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Conhecimento de normas e legislações municipais. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Conhecer e instruir-se sobre normas técnicas e legais necessárias ao 
desenvolvimento de suas funções. 

 Orientar os contribuintes sobre os procedimentos administrativos 
necessários para obtenção de licenças relativas a edificações particulares, 
normas técnicas e legislações a serem observadas. 

 Exercer a fiscalização de obras municipais e de terceiros e demais 
disposições do poder da Polícia Administrativa. 

 Lavrar auto de infração, impondo penalidades. 

 Cumprir a legislação e fazer cumprir a legislação do Uso. Parcelamento e 
Ocupação do solo, assim como, o código de obras do Município. 

 Colaborar com o planejamento  efetuando a coleta de informações e 
dados necessários a trabalhos de pesquisa. 

 Informar processos. 

 Colaborar no ampliamento de ruas, avenidas e de edificações. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Fiscal Sanitário NÍVEL:  SG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Pessoa de conduta ilibada e de fácil relacionamento. 

 Habilidade para estabelecer boas relações com o ‘publico em geral e em 
seu ambiente de trabalho. 

 Conhecimento de normas e legislações pertinentes à saúde, saneamento, 
meio ambiente e postura municipais. 

 Conhecimento de normas e legislações tributárias. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Facilidade em redigir documentos simples, elaborar relatórios. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Orientar a comunidade sobre legislações e normas a serem observadas, 
quanto às questões ambientais e sanitárias.  

 Executar vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e de 
prestação de serviços, observando o cumprimento do Código de Saúde. 

 Executar vistorias domiciliares, mediante o recebimento de reclamações 
por parte de solicitantes, para verificar a situação descrita e denunciada. 

 Fazer executar detetização em domicílios e estabelecimentos, mediante 
comunicado do proprietário e quando for detectada a sua necessidade. 

 Fiscalizar terrenos baldios, logradouros, verificando as condições de 
higiene, de forma a garantir a saúde ambiental local. 

 Expedir modificações, após esclarecimentos. 

 Participar de campanhas de saúde. 

 Distribuir material elucidativo sobre cuidados com o meio ambiente, 
com animais domésticos, orientando sobre a saúde da comunidade. 

 Comunicar à Assessoria Jurídica sobre o não cumprimento das 
notificações realizadas. 

 Instruir e informar processos. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 

 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

  

CARGO:  Oficial Administrativo NÍVEL:  SG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos. 

 Prática de Datilografia e noções de informática (digitação). 

 Capacidade para efetuar cálculos simples, com rapidez e precisão. 

 Assiduidade, pontualidade e zelo profissional. 

 Noções de normas e legislações pertinentes à Administração Pública. 

 Capacidade de organização e racionalização. 

 Capacidade para assimilar novas tarefas. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos em horários 
diferenciados. 

 Noções de Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Conferir, examinar, analisar e elaborar documentos. 

 Prestar informações pertinentes à sua área de atuação. 

 Preencher impressos, elaborar prestações de contas, projetos simples, 
contribuir para elaboração de planos, programas, relatórios de 
atividades. 

 Responsabilizar-se por tarefas específicas, em conformidade com 
coordenação superior. 

 Realizar atividades de protocolo, administração geral, pessoal, prestação 
de serviços, arquivo, documentação, redação oficial e outras similares. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Oficial Financeiro NÍVEL:  SG-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos na área financeira de empresas 
públicas ou privadas. 

 Pleno domínio e prática de datilografia e noções de informática. 

 Noções de Redação Oficial. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de  normas e legislações pertinentes à Administração 
Pública. 

 Capacidade de realizar cálculos com rapidez e precisão. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Elevado grau de responsabilidade e capacidade para manter boas 
relações no trabalho. 

 Capacidade para assimilar com facilidade novas  tarefas. 

 Colaboração espontânea. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Executar: 
 

 Atividades de finanças, contabilidade, patrimônio, registro, 
arquivamento de documentos, controles orçamentáreis, de 
almoxarifado, materiais e outros. 

 Auxiliar na conferência, exame e análise de documentos. 

 Contribuir para organizar novos métodos e sistemas de trabalho. 

 Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples. 

 Preencher guias, requisições, documentos, notas de empenho, ordens de 
pagamento. 

 Elaborar controles orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais. 

 Atender ao público, prestando informações, relativas à sua área de 
atuação. 

 Auxiliar na elaboração e acompanhamento de execução orçamentária, 
controle orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil. 

 Auxiliar na elaboração de documentos contábeis, financeiros, 
patrimoniais, balanços, balancetes, minutas, razão, grades, folhas de 
pagamento, empenho das despesas, e similares. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com determinações 
superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Escriturário NÍVEL:  SG-III PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Pessoa de fácil relacionamento, de boa dicção, discernimento. 

 Elevado grau de responsabilidade, zelo profissional, pontualidade, 
assiduidade. 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição e 
distinção. 

 Capacidade para racionalização e simplificação de tarefas, capacidade de 
organização. 

 Habilidade no trato com o público em geral. 

 Noções de relações humanas no trabalho. 

 Noções de normas Administração Pública. 

 Noções e conhecimento da Organização Administrativa Municipal. 

 Disponibilidade para trabalhos extras e horários diferenciados. 

 Prática de datilografia e digitação. 

 Capacidade para manter boas relações no trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Executar tarefas específicas de sua área de atuação profissional, como: 

 Prestar atendimento para o público em geral. 

 Prestar informações, encaminhar as pessoas aos órgãos competentes. 

 Anotar os recados a serem transmitidos aos diversos servidores e chefia, 
quando for o caso. 

 Manter atualizado cadastro de informações de órgãos locais, regionais de 
interesse público. 

 Manter atualizado cadastro de uso de seu setor de trabalho. 

 Cuidar de arquivos sob sua responsabilidade. 

 Preencher requisições, redigir pequenos recados, informações, 
expedientes simples, de acordo com ordens superiores.  

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Recepcionista NÍVEL:  SG-I PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Mínima 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição e 
distinção. 

 Habilidade em estabelecer e em manter boas relações no trabalho, com o 
público em geral. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade e pontualidade. 

 Facilidade de comunicação e transmissão de conhecimentos. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Recepcionar, fornecer informações, marcar entrevistas, receber recados. 

 Encaminhar visitantes ou servidores a pessoas ou setores procurados. 

 Atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou 
externos de disco ou botão. 

 Possibilitar esclarecimentos, controlando os atendimentos diários; 

 Executar outras tarefas de caráter limitado. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Telefonista NÍVEL:  SG-V PADRÃO:   A a N                                    
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 

 Pessoa de fácil relacionamento, de boa dicção e discernimento. 

 Elevado grau de responsabilidade, pontualidade, assiduidade. 

 Postura ética em seu comportamento, dentro das normas da discrição e 
da distinção. 

 Capacidade para executar tarefas repetitivas e para efetuar trabalhos sob 
pressão. 

 Habilidade no trato com o público em geral. 

 Conhecimento de equipamentos e de diversos sistemas de telefonia e de 
comunicação, externos e internos. 

 Noções de relações humanas no trabalho. 

 Conhecimento de relações humanas no trabalho. 

 Conhecimento de normas técnicas e legislações pertinentes à sua área de 
atuação e da profissão. 

 Noções de atuação e legislações da Administração Pública. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Disponibilidade para trabalhos em horários e locais diferenciados. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas específicas de sua área de atuação profissional, como: 

 Executar trabalhos de ligação, transmissão e recebimento de mensagens 
por telefone ou fax. 

 Efetuar as ligações internas, quando for o caso. 

 Receber e transmitir recados e comunicados. 

 Conhecer o sistema e os equipamentos utilizados para  o 
desenvolvimento de suas atividades. 

 Manter atualizada relação de números de telefones dos diversos setores 
da Prefeitura, assim como, dos telefones mais solicitados pelos diversos 
usuários. 

 Conhecer os números de telefones de serviços públicos locais e regionais. 

 Cuidar dos arquivos sob sua responsabilidade. 

 Zelar pelo equipamento telefônico e pelo seu bom funcionamento, assim 
como de todo o sistema de telefonia e comunicação, interna e externa, 
cuidando para evitar perdas de tempo e de ligações. 

 Zelar por seu local de trabalho. 

 Prestar informações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Auxiliar Administrativo II NÍVEL:  SG-I PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Capacidade para redigir com conhecimentos de Redação Oficial. 

 Prática de datilografia e noções de digitação. 

 Pessoa de fácil relacionamento. 

 Noções de Relações Humanas no trabalho e de Relações Públicas. 

 Conhecimento de normas e legislações pertinentes à área administrativa. 

 Responsabilidade, zelo, assiduidade, pontualidade. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos em horários e 
locais diferenciados. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Grafia nítida e de boa qualidade. 

 Interesse em aperfeiçoar-se e adquirir novos conhecimentos. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Desenvolver as atribuições administrativas de seu setor de lotação. 

 Cuidar, conferir, examinar, analisar e elaborar documentos. 

 Prestar informações pertinentes à sua área de administração. 

 Preencher impressos, elaborar prestações de serviços, projetos simples, 
contribuir para elaboração de planos, programas, relatórios, pesquisas. 

 Responsabilizar-se por tarefas específicas, de acordo com coordenação 
superior. 

 Realizar atividades de protocolo, administração geral, pessoal, material, 
prestação de serviços, arquivo, documentação, redação oficial, 
recebimentos, controles de execução orçamentaria e outros similares. 

 Instruir-se de normas técnicas e legais necessárias ao desenvolvimento 
das atividades de seu setor de lotação. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Auxiliar Administrativo I NÍVEL: PG-I PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível de 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Capacidade perceptiva, de boa concentração, de bom discernimento. 

 Noções de Redação Oficial. 

 Desejável experiência anterior em atividades similares. 

 Capacidade para efetuar cálculos simples, de redigir documentos 
simples. 

 Prática de datilografia, máquina de calcular e noções de digitação. 

 Responsabilidade, zelo, assiduidade, pontualidade. 

 Capacidade para manter boas relações com o público e no ambiente de 
trabalho. 

 Noções de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Noções de Normas de Administração Pública e Municipal. 

 Capacidade para assimilar novas tarefas e diferenciadas. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Conhecer normas técnicas e legislações pertinentes à sua área de 
atuação. 

 Elaborar trabalhos de datilografia, de arquivo, de protocolo, de serviços 
auxiliares necessários ao desenvolvimento das atividades de seu setor de 
lotação. 

 Auxiliar na classificação de documentos e expedientes administrativos. 

 Auxiliar na elaboração e montagem de processos. 

 Responsabilizar-se por tarefas específicas, quando for o caso. 

 Auxiliar na elaboração de certidões, de relatórios, prestação de contas, 
guias e similares. 

 Auxiliar Administrativo: executar serviços administrativos como: 
protocolo, administração geral, pessoal, material, prestação de serviços, 
arquivos, documentação, datilografia, digitação, comunicação interna e 
externa. 

 Auxiliar na expedição de documentos, correspondências, assim como das 
atividades de recebimento. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Auxiliar de Enfermagem NÍVEL:  PG-II PADRÃO:   A a N                                    
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Aptidão profissional, zelo, responsabilidade pontualidade, assiduidade. 

 Habilidade para manter boas relações com o público em geral e em seu 
ambiente de trabalho. 

 Prática em datilografia. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de normas e legislações pertinentes à saúde pública. 

 Capacidade para redigir informações e expedientes simples. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
  

 Preencher, controlar e distribuir fichas médicas e odontológicas. 

 Proceder à limpeza e guarda do material e instrumental médico e 
odontológico; cuidar da limpeza e conservação do local de trabalho. 

 Manusear e organizar fichários e arquivos. 

 Cuidar da organização de farmácia e almoxarifados. 

 Colaborar nas campanhas de saúde, de vacinação e de educação. 

 Receber e transmitir recados, distribuir correspondências e arquivos. 

 Requisitar materiais para o trabalho. 

 Auxiliar no atendimento de consulentes e prestar informações ao 
público. 

 Auxiliar na aplicação de vacinas, injeções, medicamentos, curativos e 
similares. 

 Cuidar da organização de consultórios médicos e odontológicos. 

 Auxiliar em campanhas, fazendo palestras esclarecedoras, de acordo 
com instruções superiores. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Atendente de Consultório 
Dentário 

NÍVEL:  PG-I PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 2º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Aptidão profissional, zelo, responsabilidade pontualidade, assiduidade. 

 Habilidade para manter boas relações com o público em geral e em seu 
ambiente de trabalho. 

 Conhecimento de datilografia. 

 Habilidade manual. 

 Pessoa perceptiva, capacidade de racionalização e simplificação de 
tarefas. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Atender e encaminhar pacientes para atendimento odontológico. 

 Cuidar de arquivos, documentação e processos relativos à sua área de 
atuação. 

 Preencher fichas e formulários necessários ao setor. 

 Cuidar dos serviço de datilografia. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Auxiliar nos trabalhos de atendimento nas clínicas. 

 A.C.D. - preparar e manter em condições de uso e de higiene os 
consultórios odontológicos, assim como seus equipamentos e 
instrumentos. 

 Auxiliar o profissional responsável, de acordo com solicitação e 
orientação, respeitada sua área de atuação e competência. 

 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Auxiliar Serviços:  
( Servente escolar, assistente de turno, 
porteiro, faxineiro, vigia, braçal, gari ) 

NÍVEL: PR-I PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível Elementar 

b)  Outras qualificações: 

 Aptidão física, capacidade para atividades repetitivas. 

 Pessoa de boas condições físicas. 

 Noções de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Capacidade para assimilar tarefas e de acatar ordens superiores.. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade e capacidade para 
manter boas relações no trabalho. 

 Disponibilidade para trabalhos em horários diferenciados. 

 Conhecimento de ferramentas e equipamentos necessários ao exercício 
de suas atividades. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
Executar atividades de apoio, como: 
SERVENTE:  

 Trabalho de limpeza, conservação, arrumação de locais, móveis, 
utensílios, máquinas e equipamentos, áreas.  

 Servir e preparar lanches e similares, zelar pela conservação e higiene do 
local e utensílios sob sua guarda; 

  Preparar alimentos  a serem servidos na escola; 

 Cuidar do controle de estoque de alimentos, de sua arrumação e 
armazenamento; 

 Cuidar da inovação do cardápio; 

 Participar de atividades educacionais, colaborando e assistindo a direção 
e professores, dentro de sua área de competência. 

ASSISTENTE DE TURNO: 

 Inspecionar os alunos durante o período de permanência nos 
estabelecimentos de ensino, redigir expedientes simples, anotar e 
transmitir recados; 

 Auxiliar na organização de filas, auxiliar na distribuição de  materiais 
dentro das escolas; 

 Verificar higiene e segurança de locais como pátios, salas de atividades, e 
demais recintos da escola; 

 Acompanhar a entrada e saída de alunos do recinto; 

 Auxiliar a direção da escola, professores e alunos; 

 Manter um bom relacionamento colaborando em melhorar o ambiente 
escolar e seu desempenho; 

PORTEIRO:  
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 Observar e inspecionar entrada e saída de alunos, seguindo as 
orientações da escola quanto a uniformes, horários de entrada e saída, 
horários especiais, deslocamento de alunos no ambiente da escola.  

 Receber e transmitir recados, prestar informações, auxiliar na 
disciplina de alunos, controlar a entrada e saída de pessoas estranhas 
no recinto, verificar a segurança do local. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
FAXINEIRO: 

 Limpeza, arrumação e higienização do local de trabalho, do setor de 
lotação, assim como de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos. 

 Verificar no final do expediente  o fechamento da repartição, se todos 
os equipamentos estão desligados e em perfeita ordem. 

 Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS VIGIA: 

 Cuidar da vigilância e segurança de locais públicos municipais; 
promover a ligação e desligamento de luzes;  

 Promover a guarda de materiais;  

 Atender a telefonemas e transmitir recados, quando for o caso;  

 Controlar a entrada e saída de pessoas em repartições sob sua 
vigilância, verificando os acessos como: portas, janelas, corredores e 
outros; 

 Percorrer pátios e áreas externas e internas. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS BRAÇAL:  

 Cuidar da limpeza e conservação de ruas, avenidas, parques e lugares 
públicos. 

 Cuidar do transporte de lixo até o local apropriado. 

 Auxiliar na execução de serviços tais como: caiação de meios-fios, 
árvores e outros. 

 Auxiliar nos serviços de podas, cuidando do transporte de galhos e 
troncos. 

 Cuidar da limpeza de bueiros, esquinas e outros. 

 Os Auxiliares de Serviços terão suas atribuições dimensionadas de 
acordo com sua área de lotação, compreendendo transporte e 
arrumação de depósitos, armazéns, podas de árvores, limpeza, 
manutenção, capina, varreção de ruas, avenidas, praças, parques, 
rodovias e locais públicos. 

 Auxiliar os serviços no desenvolvimento de suas tarefas.  

 Cuidar da manutenção, transporte, limpeza, arrumação de 
equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como de materiais. 

 Executar outras tarefas similares, de acordo com ordens superiores. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
GARI: 

 Executar limpeza, através de varreção de praças, ruas, avenidas e 
parques. 

 manter em condições de uso os utensílios tais como: vassouras, 
carrinhos, pás e outros, colocados à sua disposição. 

 Executar outras tarefas, de acordo com ordens superiores, 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Mestre de Obras NÍVEL: PR-VIII PADRÃO:   A a N                                    

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade:  Desejável 1º  grau completo 

b)  Outras qualificações: 

 Conhecimento de normas técnicas da construção civil. 

 Conhecimento de tarefas específicas de cada oficial de serviço 
relacionado em obras de construção civil. 

 Capacidade de liderar pequenos grupos. 

 Experiência mínima de dois anos no exercício de sua profissão. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Capacidade para ler e interpretar projetos específicos de construção civil. 

 Noções de ARNT. 

 Capacidade para assegurar e coordenar as diversas tarefas em execução. 

 Capacidade para desenvolver o processo de execução das obras dentro 
dos prazos  e normas estabelecidas. 

 Capacidade suficiente para efetuar cálculos de materiais, especificação 
de materiais, equipamentos, ferramentas a serem utilizados em sua área 
de atuação. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade,  pontualidade e capacidade para 
manter boas relações no trabalho. 

 Capacidade de racionalização e simplificação de tarefas. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
   :Tarefas semi-qualificadas: 

 Selecionar, inspecionar turmas de serviço, de acordo com etapas das 
obras e seu dimensionamento. 

 Requisitar materiais, necessários ao desenvolvimento das obras sob sua 
responsabilidade, a seu tempo e hora. 

 inspecionar qualidade dos materiais e efetuar cálculos para orçamentos, 
incluindo especificação de material e quantidade, prazo de execução de 
cada etapa. 

 Determinar traços de concreto e argamassas a serem utilizados. 

 Cuidar da manutenção e conservação de equipamentos, ferramentas e 
utensílios sob sua responsabilidade e das turmas sob seu comando. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Comunicar à sua chefia imediata as ocorrências e o desempenho de 
execução de obras sob sua responsabilidade. 

 Cuidar de construção de edificações, reformas, ampliação, demolição de 
prédios públicos, construção de estradas e obras de arte, com pontes, 
canaletas e outros. 

 Efetuar medições. 

 Efetuar  outras tarefas pertinentes à sua área de atuação. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Oficial de Serviço (Pedreiro) NÍVEL: PR-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível de 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Habilidade manual e capacidade para liderar pequenos grupos. 

 Experiência  mínima de dois anos em sua profissão. 

 Conhecimentos suficientes para ler e interpretar projetos de construção 
civil. 

 Noções e normas técnicas da ARNI. 

 Conhecimento de normas técnicas, equipamentos, ferramentas, 
utensílios e materiais pertinentes à sua área de atuação. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Capacidade para efetuar cálculos e especificação de materiais. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade e capacidade para 
manter boas relações no trabalho. 

 Capacidade de racionalização e simplificação de tarefas. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Executar tarefas semi-qualificadas, como: 

 Realizar marcação e locação de obras. 

 Orientar as tarefas dos serventes. 

 Executar serviços de obras de arte, drenagem em obras urbanas e 
estradas. 

 Executar tarefas de assentamento de meio-fio, sarjetas e manilhamento. 

 Executar serviços de pequenos reparos, reforma e obras de construção 
civil. 

 Preparar massas, argamassas, reboco, definir traços de concreto. 

 Efetuar serviços de alvenaria, regularização de paredes, revestimentos, 
impermeabilização, assentamento de tacos, azulejos, pisos em cerâmica 
e outros. 

 Regularizar paredes e assentar esquadrias, portas e similares. 

 Zelar pelo material, cuidando da inspeção de qualidade e quantidade. 

 Cuidar de equipamentos, ferramentas e utensílios sob sua 
responsabilidade. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Oficial de Serviços (Pintor) NÍVEL: PR-V PADRÃO:   A a N                                    
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar - desejável de 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Habilidade manual, bom senso. 

 Conhecimento de normas técnicas pertinentes à sua área de atuação, de 
materiais e sua aplicabilidade. 

 Experiência mínima de dois anos no exercício profissional. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade e capacidade em 
manter boas relações no trabalho. 

 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 
Executar tarefas semi-qualificadas, como: 

 Orientar e lixar, emassar paredes especificando e observando normas a 
serem observadas. 

 Preparar paredes e outras superfícies e aplicar pintura para proteger e 
decorar ambientes. 

 Preparar pintura com caiação, especificando materiais a serem 
utilizados. 

 Efetuar pintura em outros elementos da construção civil como 
esquadrilhas em madeira ou metal e adornos. 

 Conhecer equipamentos, ferramentas e materiais utilizados em sua área 
de atuação. 

 Especificar materiais, elaborar cálculos de materiais, para orçamentos. 

 Executar tarefas diversas, de acordo com ordens superiores, observando 
as medidas, posição e o estado da superfície a ser pintada. 

 Efetuar caiação em árvores, meios-fios, paredes e pequenos reparos. 

 Pintar, quando for o caso, letras, números para confecção de cartazes, 
faixas, letreiros e similares. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Oficial de Serviços (Bombeiro) NÍVEL: PR-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos no exercício na profissão prestada em 
empresa pública ou privada. 

 Pleno conhecimento de normas técnicas pertinentes à sua área de 
atuação. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Conhecimento de ferramentas, equipamentos e materiais utilizados no 
exercício de sua profissão. 

 Capacidade de ler e interpretar projetos de sua área de atuação. 

 Zelo no exercício de sua profissão, assiduidade, responsabilidade, 
pontualidade e capacidade para manter boas relações no trabalho. 

 Noções de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Executar tarefas semi-qualificadas: 

 Ler, interpretar, executar projetos de instalação hidráulica. 

 Executar serviços de conservação e manutenção das redes existentes. 

 Detectar defeitos, procedendo à sua correção. 

 Executar instalações sanitárias e de esgoto em prédios públicos, 
conjuntos habitacionais, vias públicas e outros. 

 Instalar aparelhos sanitários, calhas galvanizadas. 

 Acatar ordens de seus superiores, quanto à metodologia de trabalho e 
normas técnicas. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Oficial de Serviços 
(Armador) 

NÍVEL: PR-V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar, sendo desejável 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Conhecimentos técnicos que o capacite a proceder leitura e interpretação 
de projetos de Construção Civil. 

 Curso de especialização ou experiência mínima de dois anos como Oficial 
de Serviços (Armador) em empresas públicas ou privadas. 

 Conhecimento de matemática suficientes para exercício de suas 
atribuições. 

 Capacidade perceptiva e habilidade manual. 

 Conhecimento  de segurança , medicina e higiene do trabalho. 

 Assiduidade, pontualidade, capacidade de manter boas relações no 
trabalho. 

 Elevado grau de responsabilidade. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Auxiliar em serviços de obras de construção civil do Município. 

 Atividade de natureza semi-qualificada envolvendo: 

 Ler e interpretar projetos estruturais relativos a ferragens. 

 Conhecer tipos e bilotas de ferro aplicáveis às construções. 

 Conhecer e operar equipamentos e ferramentas de sua área de atuação. 

 Cortar, dobrar, amarrar ferragens e cuidar de seu assentamento na obra, 
de acordo com os projetos para colunas, vigas, lages e outros elementos 
estruturais. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:   Oficial de Serviço - 
                  (Carpinteiro) 

NÍVEL:  PR  V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar, sendo desejável 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Habilidade manual, percepção e capacidade de liderar pequenos grupos. 

 Capacidade de executar tarefas repetitivas. 

 Possuir experiência mínima de dois anos em sua profissão. 

 Capacidade de organização, racionalização e simplificação de tarefas. 

 Capacidade de ler e interpretar projetos de sua área de atuação. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Zelo no exercício de sua profissão, assiduidade, responsabilidade, 
pontualidade e capacidade de manter boas relações no trabalho. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Executar tarefas de natureza semi-qualificada. 

 Ler, interpretar projetos de sua área de atuação. 

 Escolher, receber material, inspecionar materiais quanto à qualidade e 
quantidade. 

 Selecionar, medir e cortar madeira, utilizando-se de ferramentas, 
equipamentos e materiais próprios para o exercício de sua profissão. 

 Preparar formas para construção civil, reforma e engradamento de 
telhado. 

 Executar tarefas específicas, de acordo com a coordenação superior. 

 Reforma de móveis, assentamento de portas, portais e outros. 

 Realizar serviços de carpintaria em canteiro de obras, formas de 
escoramento de laje, formas em gerla, formas de muro de arrimo, 
cortinas, assentamento de palcos, palanques de madeira e outros. 

 Atender às normas de segurança, medicina e higiene do trabalho. 

 Executar outras tarefas afins. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:   Oficial de Serviços - 
                  (Eletricista) 

NÍVEL:  PR  V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Desejável 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Curso de Qualificação e experiência mínima de dois anos em empresas 
públicas e privadas. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de normas técnicas pertinentes à sua área de atuação. 

 Elevado grau de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, 
capacidade em manter boas relações no trabalho. 

 Capacidade para ler e interpretar projetos pertinentes à sua área. 

 Conhecimento de material, ferramentas, equipamentos de sua área de 
atuação. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Executar tarefas semi-qualificadas: 

 - Testar circuitos elétricos, identificar defeitos. 

 - Prestar relatórios informando o material necessário para o exame de 
projetos. 

 - Interpretar projetos para execução de suas atividades  

 Executar tarefas de acordo com normas técnicas, utilizando-se de 
materiais, ferramentas, equipamentos específicos à sua área de atuação. 

 Executar corte, dobradura, instalação de condutores e isolantes e fiação. 

 Testar os circuitos internos e toda instalação compreendida na execução 
de um projeto. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Oficial de Serviços                              
(Mecânico) 

NÍVEL: PR  V PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Primeiro grau ou correspondente. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Curso de mecânica com especialização em veículo e máquinas pesadas. 

 Experiência mínima de dois anos em empresas privadas ou públicas. 

 Capacidade perceptiva e habilidade manual. 

 Conhecimentos de segurança , medicina e higiene do trabalho. 

 Assiduidade, pontualidade, capacidade de manter boas relações no 
trabalho. 

 Disponibilidade para viagens e trabalhos extras. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Atividade de natureza semi-qualificada envolvendo: ocupar-se da 
limpeza, conservação e consertos de motores e máquinas. 

 Cuidar de regulagem de peças, freios, sistemas específicos. 

 Efetuar revisão mensal nos veículos da frota municipal. 

 Efetuar inspeção de segurança nos veículos e máquinas da frota 
municipal. 

 Executar serviços de mecânica, de pequenos reparos, regulagem em 
todos os componentes da frota municipal. 

 Cuidar das ferramentas utilizadas em seus trabalhos. 

 Preencher relatórios de serviços e elaborar previsão de gastos de peças e 
equipamentos de reposição. 

 Atender às normas de segurança e de higiene do trabalho. 

 Seguir fielmente os manuais de uso e manutenção dos equipamentos e 
veículos. 

 Seguir às normas e instruções técnicas necessárias ao desempenho de 
suas funções. 

 Executar outras tarefas afins. 
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A N E X O   XI D 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Meio Oficial de Serviço - 
                 Coveiro   -  Calceteiro 

NÍVEL: PR  
III 

PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Resistência física. 

 Capacidade de executar tarefas repetitivas, de organização, 
racionalização. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.  

 Conhecimento  de equipamentos, ferramentas e materiais, utilizados em 
sua área. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade e capacidade de 
manter boas relações no trabalho 

 Disponibilidade para trabalhos em horários diferenciados. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 
MEIO OFICIAL DE SERVIÇO:  COVEIRO 

 Executar a abertura de sepultura dentro das normas usuais. 

 Auxiliar na exumação de cadáveres quando for o caso. 

 Executar trabalhos de conservação e limpeza de jazigos e cemitérios, 
assim como de capina, cuidando das águas pluviais, comunicando à 
chefia quaisquer irregularidades observadas que possam ocasionar 
outras conseqüências. 

 Cuidar da segurança do cemitério, bem como dos jazigos. 
 
 MEIO OFICIAL DE SERVIÇO - CALCETEIRO 

 Executar tarefas de natureza semi-qualificada:  

 Conhecimento para efetuar cálculo de materiais, escolha de material 
adequado a cada tipo de obra, preparo do solo para pavimentação. 

 Executar pavimentação, reparo, manutenção em ruas, avenidas, 
alinhamento e assentamento de calçamento. 

 Assentar bloquetes, pedra-de-mão, paralelepípedos para calçamento de 
áreas públicas, como praças, ruas e avenidas. 

 Zelar pelo material recebido, cuidando da inspeção de qualidade e 
quantidade. 

 Executar serviços de assentamento de meios-fios em pedra. 

 Determinar o alinhamento da obra, preparando o solo e cuidar da 
qualidade do serviço executado. 

 Atender as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Executar outras tarefas afins, de acordo com ordens de seus superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Meio Oficial de Serviço - 
                Ferreiro, Contínuo 

NÍVEL:  PR 
III 

PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Capacidade perceptiva e habilidade manual. 

 Capacidade para efetuar pequenos cálculos e especificar materiais 
necessários ao desempenho de suas atribuições. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade e capacidade para 
manter boas relações no trabalho. 

 Conhecimento de equipamentos, ferramentas, utensílios e materiais 
necessários às suas atividades. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 
FERREIRO: 

 Forjar e reparar peças de ferro e aço, como ferramentas de mão, 
utensílios, peças de maquinaria, ferraduras de animais, estrutura 
metálica, correntes, molas e apetrechos diversos. 

 Processar o caldeamento de peças. 

 Proceder ao temperamento de metal, peças. 

 Fabricar, dentre outros apetrechos agrícolas, peças decorativas em ferro, 
ferramentas cortantes, como machado, foices e tesourões. 

 Reparar peças dos equipamentos e ferramentas, fabricação de 
ferraduras.. 

 Executar outras tarefas de acordo com orientações superiores 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 
CONTÍNUO 

 Executar as tarefas de coleta e entrega, internos e externos, de 
correspondências, documentos e encomendas e outros afins. 

 Auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, 
plastificando folhas e preparando etiquetas para facilitar o andamento 
dos serviços administrativos. 

 Anotar recados e telefonemas. 

 Controlar entregas e recebimentos sob protocolos. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Meio Oficial de Serviços  - 
               (Jardineiro) 

NÍVEL: PR III PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível elementar. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos em empresa pública ou privada. 

 Conhecimentos de técnicas de jardinagem e normas ambientais 
suficientes para o exercício de suas funções. 

 Noções de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Conhecimento de ferramentas, equipamentos e materiais necessários ao 
exercício de suas tarefas. 

 Zelo no exercício de sua profissão, assiduidade, responsabilidade, 
pontualidade e capacidade para manter boas relações no trabalho. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Executar tarefas semi-qualificadas como: 

 Executar serviços de podas, plantio, viveiros,  coletas de mudas, 
sementes. 

 Conservação de parques, jardins municipais, lagos, fontes artificiais e 
arborização. 

 Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Zelar pelas ferramentas utilizadas na execução de suas tarefas. 

 Cuidar da qualidade da terra e adubação de parques e jardins. 

 Executar trabalhos específicos como projetos de jardinagem. 

 Cuidar da conservação e beleza dos jardins de espaços públicos 
municipais. 

 Executar outras tarefas correlatas assim como: acatar ordens de seus 
superiores. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Técnico em Eletrônica NÍVEL: PR III PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Conhecimentos teóricos, técnicos, experiência e habilidades requeridas 
para o cargo. 

 Perícia técnica e interesse em aperfeiçoar-se e em adquirir novos 
conhecimentos. 

 Colaboração espontânea e disponibilidade para trabalhos extras. 

 Habilidade para estabelecer e para manter boas relações no trabalho e na 
comunidade. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho e 
demais normas técnicas necessárias ao desempenho de suas funções. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Planejar, avaliar e controlar instalações, aparelhos, circuitos e outros 
equipamentos eletrônicos, orientando-se por plantas, esquemas, 
instruções e outros documentos específicos, utilizando instrumentos e 
equipamentos apropriados. 

 Examinar os materiais e equipamentos a serem utilizados na confecção 
de aparelhos, inspecionando-os através de testes. 

 Montar aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos. 

 Desempenhar tarefas similares às que realiza o técnico de 
telecomunicações, especializando-se em instruções e aparelhos 
eletrônicos como equipamentos de rádio, televisão, radar, instalação de 
comunicação e dispositivos automáticos de controle e direção e outros, a 
serem designados, de acordo com a especialização. 
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A N E X O    XI D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Meio Oficial de Serviços - 
                 (Apontador) 

NÍVEL: PR III PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Desejável 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Experiência mínima de dois anos em empresas privadas e públicas. 

 Capacidade perceptiva, pessoa organizada, correta. 

 Assiduidade, pontualidade, capacidade de manter boas relações no 
trabalho. 

 Capacidade de liderança. 

 Elevado grau de responsabilidade. 

 Conhecimento de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Supervisionar o registro dos cartões de ponto ou outros registros para se 
constatar a entrada e saída de servidores. 

 Registrar as horas trabalhadas, anotando-as em folhas de controle 
individual, a fim de fornecer dados para elaboração de folhas de 
pagamento. 

 Registrar as ocorrências diárias em formulários próprios, como faltas, 
atrasos, férias, folgas, licenças e afastamentos legais. 

 Inspecionar documentação legal do pessoal, verificando carteira de 
trabalho, carteira de saúde, seguros, declarações e outros papéis oficiais, 
cuidando da atualização dos mesmos. 

 Registrar as vagas existentes nos postos de trabalho, anotando as baixas, 
servidores em período de estágio probatório, vencimento de contratos e 
outros pertinentes. 

 Elaborar relatórios de trabalho, apresentando os dados quantitativos das 
ocorrências registradas, inclusive das condições de segurança do 
trabalhador. 

 Apontar deficiências e irregularidades para possibilitar a visualização 
dos aspectos administrativos. 

 Executar outras tarefas correlatas. 
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 A N E X O    XIII D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Operador de Máquina NÍVEL: PR VI PADRÃO:   A a N                                    
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Desejável 1º Grau 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Ter carteira de habilitação de Motorista. 

 Experiência mínima de dois anos em empresas públicas ou privadas. 

 Pleno domínio de técnicas pertinentes à sua profissão. 

 Habilidade para estabelecer e manter boas relações no trabalho. 

 Assiduidade, pontualidade. 

 Disponibilidade para trabalhos extras. 

 Elevado grau de responsabilidade e postura ética no exercício de suas 
atribuições 

 Conhecimentos de mecânica suficientes para detectar defeitos. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 

 Conduzir e operar máquinas de escavação, nivelamento, compactação do 
solo, asfalto, concreto, pá mecânica, abertura de canais de drenagem, 
rolos compressores. 

 Executar operação de máquina montadas sobre rodas ou sobre esteiras e 
providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar, mover a terra, pedra, 
areia e cascalho. 

 Executar trabalhos particulares ao seu equipamento, dentro das normas 
técnicas, cuidando também das normas ambientais. 

 Zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipamentos 
utilizados. 

 Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.. 

 Seguir fielmente às instruções de uso e manutenção dos manuais do 
equipamento sob sua responsabilidade. 

 Cuidar para que o transporte do equipamento sob sua  responsabilidade 
seja efetuado dentro das normas recomendáveis. 

 Cumprir fielmente as normas de trânsito. 

 Comunicar à chefia sobre a necessidade de conserto, lubrificação , 
consumo, limpeza, troca de pneus, pinos, buchas, material rodante, e de 
equipamentos de segurança. 

 Responsabilizar-se pelo seu instrumento de trabalho. 

 Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de atuação. 
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A N E X O    XIII D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO:  Motorista “C “, “ D “ e  “ E “ NÍVEL:  
PR VI, VII e VIII 

PADRÃO:   
 A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Desejável 1º Grau completo. 
 

b)  Outras qualificações: 
 

 Carteira de Habilitação Profissional. 

 Experiência mínima de dois anos na função em organizações públicas ou 
privadas. 

 Pontualidade, assiduidade, habilidade em manter boas relações no 
ambiente de trabalho. 

 Postura ética no exercício de suas atribuições. 

 Elevado grau de responsabilidade no serviço. 

 Disponibilidade para trabalhos e viagens. 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 

 Conduzir veículos oficiais de passageiros ou cargas, com habilidade e 
segurança. 

 Manter o veículo em condição de conservação e funcionamento. 

 Informar à chefia sobre a necessidade de abastecimento, conserto, 
lubrificação, consumo, limpeza, troca de pneus e sobre equipamentos de 
segurança. 

 Zelar pela condição de higiene do veículo. 

 Atender às normas de segurança e higiene do trabalho, cumprindo 
fielmente as normas de trânsito 

 Comunicar imediatamente os casos de abalroamento ou acidente com 
veículo. 

 Responder pelos danos ou avarias causadas, por sua culpa ou dolo, ao 
veículo de que é responsável. 

 Conduzir veículo adequado à sua habilidade profissional. 

 Ser responsável pelo seu instrumento de trabalho. 

 Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de atuação. 
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A N E X O    XIII D 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
  

CARGO: Operário - Esgoto 
               Controlador de água 

NÍVEL: PR III PADRÃO:   A a N                                    

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Nível Elementar. 
 

b)  Outras qualificações: 
 
*   Habilidade manual. 

 Aptidão física, capacidade para executar atividades repetitivas. 

 Pessoa de boas condições físicas. 

 Noções de normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 Capacidade para assimilar novas tarefas e acatar ordens superiores. 

 Zelo, assiduidade, responsabilidade, pontualidade e capacidade para 
manter boas relações no trabalho. 

 
ATRIBUIÇÕES: 

    
                   Atividades manuais, repetitivas como: 

 Realizar serviços braçais, de acordo com a sua unidade de trabalho. 

 Realizar serviços de limpeza, preparação de valas, regularização de 
estradas, terrenos, preparos de áreas, assentamento de manilhas. 

 Efetuar o transporte de mercadorias, cuidar dos serviços de carga e 
descarga. 

 Carregar pedras, blocos, efetuar cortes de pedras, cuidando de seu 
armazenamento. 

 Entregar avisos, recibos, cuidar dos serviços de ligar e desligar bombas,  
motores e similares, cuidar dos serviços de distribuição de água, da 
limpeza de depósitos, caixas d’água e similares. 

 Realizar pequenos reparos nos sistemas das unidades de trabalho. 

 Cuidar da limpeza e organização do local de trabalho, cuidando da 
limpeza e manutenção de equipamentos e ferramentas de serviço. 

 Verificar horímetros horômetros, relógios e outros. 

 Efetuar tarefas de acordo com ordens superiores. 

 Auxiliar nos serviços de esgoto, água, pedreira, limpeza urbana, obras 
públicas, transportes. 

 Executar outras tarefas similares. 
 
 

 
 
 
 

 


