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LEI MUNICIPAL Nº 1.620/2011 

 
 

ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, 
INSTITUI O RESPECTIVO QUADRO DE CARGOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
Rafael Kochenborger , Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul/RS, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal em seu art. 53, IV, faz saber 
que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
 

 
Capítulo  I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos seguintes 

quadros: 
I - quadro dos cargos de provimento efetivo; 
II - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se: 
I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, 

mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição 
pecuniária padronizada; 

II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais 
atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes; 

III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores 
poderão ascender através das classes, estruturadas em 5 (cinco) classes dispostas gradualmente 
com acesso sucessivo de classe a classe mediante promoção, cada uma correspondendo 4 (quatro) 
níveis de habilitação estabelecidos de acordo com habilitação profissional de carreira; 

IV - Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional; 
V - Classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, 

constituindo a linha de promoção; 
VI - Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a 

imediatamente superior da mesma categoria funcional. 
VII – Nível, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, 

constituindo alinha de promoção, estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional. 
 

Capítulo II 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Seção  I 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 



 
 Art. 3º. O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias 
funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 

 

CARGO VAGAS PADRÃO CARGA HORÁRIA 
Agente de Controle Interno 1 7 40 
Almoxarife 1 2 40 
Assistente Social 2 4 20 
Atendente de Creche 1 2 40 
Atendente de Dispensário de Medicamentos 1 1 40 
Auxiliar de Enfermagem 3 2 40 
Contador 1 8 40 
Eletricista/Instalador 1 4 40 
Enfermeiro 1 8 40 
Engenheiro Civil 1 8 20 
Escriturário 2 5 40 
Escriturário Auxiliar 6 4 40 
Fiscal Tributário  1 6 40 
Fisioterapeuta 1 5 20 
Instrutor de Informática 1 3 20 
Mecânico 1 5 40 
Médico Clinico 1 8 20 
Médico ESF – Equipe de Saúde da Família 1 9 40 
Médico Ginecologista/Obstetra 1 8 20 
Médico Pediatra 1 8 20 
Médico Veterinário 1 7 40 
Motorista 11 4 40 
Odontólogo 1 8 40 
Odontólogo 1 6 20 
Operador de Máquinas 9 5 40 
Operário 10 1 40 
Psicólogo 1 5 20 
Recepcionista 1 2 40 
Recreacionista 1 4 40 
Secretário de Escola 2 5 40 
Servente 13 1 40 
Técnico Agrícola 2 5 40 
Técnico em Enfermagem 3 4 40 
Telefonista 1 2 30 



Tesoureiro 1 7 40 
Vigilante 4 1 40 
Zelador de Praça/Jardineiro 1 1 40 

 
 
 
 

Seção II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 
 Art. 4º. Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a diferenciação 
de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como 
às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram 

   Art. 5º. A especificação de cada categoria funcional deverá conter:  
 I - denominação da categoria funcional; 
 II - padrão de vencimento; 
 III - descrição sintética e analítica das atribuições; 
 IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 
 V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros 
especiais de acordo com as atribuições do cargo. 
 Art. 6º. As especificações das categorias funcionais criados pela presente Lei são as que 
constituem o anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
 

Seção III 

DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

 
 Art. 7º. O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada 
categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Regime Jurídico dos 
Servidores do Município. 
 Art. 8º. O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de outra 
categoria funcional, será enquadrado na classe A da respectiva categoria, iniciando nova contagem 
de tempo de exercício para fins de promoção. 

 
Seção IV 

DO TREINAMENTO 

 
 Art. 9º. A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores 
sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, 
visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 
 Art. 10. O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio 
Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por órgão ou 
entidade especializada. 
 



Seção V 

DA PROMOÇÃO 

 
 Art. 11. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a 
passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. 
 Art. 12. Cada categoria funcional terá cinco classes, designadas pelas letras A, B, C, D e 
E sendo esta última a final de carreira. 
 Art. 13. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe A e a 
ela retorna quando vago. 
 Art. 14. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao 
de merecimento. 
 Art. 15. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção 
para a seguinte será de: 
 I - quatro anos para a classe “B”, 
 II - cinco anos para a classe “C”;   
 III - seis anos para a classe “D”, e 
 IV - sete anos para a classe “E”.  
 
 Art. 16. Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e 
se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são 
cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. 
 § 1º. Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de classe. 
 § 2º. Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo 
de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 
 I - somar duas penalidades de advertência; 
 II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 
 III - completar três faltas injustificadas ao serviço; 
 IV - somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário 
marcado para término da jornada. 
 § 3º. Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-
se-á nova contagem para fins do exigido para promoção. 
 
 Art. 17. Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção: 
 I - as licenças e afastamentos sem direito a remuneração; 
 II – os auxílios-doença no que excederem de noventa dias, mesmo quando em 
prorrogação, exceto os decorrentes de acidente em serviço; 
 III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família. 
 
 Art. 18. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte aquele em que o servidor 
completar o tempo de exercício exigido. 

 

Capítulo  III 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 



 
 Art. 19. É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas da 
administração centralizada do Executivo Municipal: 
 
Nº DE CARGOS E FUNÇÕES DENOMINAÇÃO CC/FG 

01 Assessor de Imprensa 1 
01 Chefe de Gabinete 3 
01 Chefe do Departamento Ambiental 3 
01 Chefe do Departamento de Assistência Social 3 
01 Chefe do Departamento de Compras e Almoxarifado 3 
01 Chefe do Departamento de Estradas e Rodagem 3 
01 Chefe dos Serviços Urbanos 3 
01 Chefe do Departamento de Desporto e Cultura 3 
01 Coordenador das Unidades Sanitárias 2 
01 Coordenador de Turma 2 
01 Coordenador dos Pregões Municipais  2 
01 Coordenador da Sec. Municipal da Agricultura 2 
01 Coordenador Técnico de Enfermagem 2 
01 Coordenador de Fiscalização e Arrecadação 2 
01 Diretor de Planejamento 4 
01 Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente Subsidio 
01 Secretário Municipal da Saúde Subsidio 
01 Secretário Municipal de Administração, Indústria e 

Comércio Subsidio 
01 Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo, 

Desporto e Assistência Social Subsidio 
01 Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos, 

Viação e Trânsito. Subsidio 
 
 Art. 20. Os cargos em comissão e funções gratificadas criados no art. 19, serão providos 
sob a forma de Cargo em Comissão (CC) ou Função Gratificada (FG). 
 Parágrafo Único. O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara 
Municipal, em lei específica.  
 
 Art. 21. O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efetivo do 
Município, ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos no órgão de 
origem. 
 Art. 22. As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções 
gratificadas de chefia, direção ou assessoramento, criados pela presente Lei são as que constituem 
o anexo II, que é parte integrante desta Lei. 
 Art. 23. A carga horária para os cargos em comissão consta do anexo II, que é parte 
integrante desta Lei. 
 



Capítulo IV 
DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS 

E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

 Art. 24. Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão obtidos 
através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado 
no art. 30, conforme segue: 
 
 
 I - Cargos de provimento efetivo: 

  PADRÃO COEFICIENTES SEGUNDO A CLASSE  
 A B C D E 
1 1,00 1,03 1,06 1,09 1,13 
2 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 
3 1,49 1,53 1,58 1,63 1,68 
4 1,76 1,80 1,86 1,91 1,97 
5 2,07 2,13 2,20 2,26 2,33 
6 3,43 3,53 3,64 3,75 3,86 
7 4,29 4,41 4,54 4,67 4,85 
8 5,36 5,52 5,69 5,86 6,03 
9 10,00 10,30 10,60 10,92 11,25 

 
 II - Cargos de provimento em comissão: 

PADRÃO COEFICIENTE 
1 1,43 
2 1,68 
3 2,47 
4 4,93 

                                  
 III - Das funções gratificadas: 

PADRÃO COEFICIENTE 
1 0,72 
2 0,76 
3 1,06 
4 2,30 

   
 Art. 25. Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do padrão 
referencial, serão arredondados para a unidade de centavo seguinte. 
   

Seção I 

DOS NÍVEIS 

 
Art. 26 - Os níveis correspondem as titulações e habilitações dos profissionais, 

independente do nível de atuação e serão designados em relação aos profissionais  pelos algarismos 



1, 2, 3 e 4, e serão conferidos de acordo com os critérios determinados por esta Lei, levando em 
consideração a titulação ou formação comprovada pelo servidor, conforme as seguintes exigências: 

Nível 1 - Habilitação específica em curso exigido no Edital do Concurso e comprovado na 
posse do servidor; 

Nível 2 - Habilitação especifica em nível fundamental, médio ou técnico, em qualquer 
área, correspondendo a 5% (cinco por cento) incidente sobre o padrão do vencimento percebido pelo 
servidor; 

Nível 3 - Habilitação específica em nível superior, desde que haja correlação com as 
atribuições do cargo exercido, correspondendo a 5% (cinco por cento) incidente sobre o padrão de 
vencimento percebido pelo servidor; 

Nível 4 - Habilitação específica em curso de pós-graduação ou especialização,  mestrado 
ou doutorado, com duração mínima de 360 horas, desde que haja correlação com as atribuições do 
cargo exercido, correspondendo a 5%(cinco por cento) incidente sobre o padrão do vencimento 
percebido pelo servidor. 

§ 1º - Só haverá correlação do curso do qual decorrer a habilitação comprovada para fins 
da concessão dos níveis 3 e 4, quando a grade curricular e o respectivo conteúdo programático 
daquele, contiver, no mínimo, sessenta por cento (60%) de afinidade com as atribuições do cargo do 
servidor. A correlação de que trata a primeira parte deste parágrafo, será verificada por uma Junta de 
Avaliação, composta por dois servidores efetivos e estáveis com habilitação superior e competência 
legal para a avaliação específica, podendo: 

a) um deles, ser substituído por pessoa contratada, com as mesmas qualificações; ou 

b) atuar em substituição à Junta de Avaliação, uma Universidade, desde que não seja 
aquela na qual a habilitação comprovada foi obtida. 

 
§ 2º - A correlação entre o curso comprovado e as atribuições do cargo, para fins de 

mudança para os níveis 3 e 4, será verificada pela Junta de Avaliação, da seguinte forma: 
a) recebido o requerimento e documentos que o instruem, tudo será autuado em 

processo administrativo, passando-se o mesmo à Junta de Avaliação, de imediato; 
b) a Junta de Avaliação, após proceder à juntada de outros documentos necessários à 

sua atuação, apresentará relatório conclusivo a respeito da correlação entre o curso comprovado e 
as atribuições do cargo do servidor, e da pertinência da mudança de nível, no prazo máximo de 
quinze dias;  

c) elaborado o relatório, oficiará no procedimento a Consultoria Jurídica expedindo 
parecer no prazo de 02 (dois) dias úteis, seguindo o procedimento para o Prefeito Municipal, para 
decisão; e   

d) o Prefeito Municipal, de posse do relatório e demais elementos que instruem o 
processo, se não determinar a baixa do mesmo em diligências, decidirá do pedido, no prazo de cinco 
dias úteis; 
 

§ 3º - O nível é pessoal, de acordo com a habilitação específica do profissional, que o 
conservará na promoção à classe superior. 

§ 4º - Na mudança para os níveis 2, 3 e 4, não serão consideradas as habilitações 
exigidas para o cargo, no Edital do Concurso público e comprovado na posse do servidor; 



§ 5º - A mudança para o nível 2, se operará mediante requerimento do servidor, que 
deverá comprovar a habilitação exigida, através da apresentação do original do certificado/histórico 
escolar e/ou do diploma escolar. 

§ 6º - A mudança para os níveis 3 e 4, se operará mediante requerimento do servidor 
instruído com documentos originais comprobatórios da habilitação exigida, bem como da grade 
curricular do curso realizado, após a verificada a existência da correlação prevista no § 1º deste art., 
necessárias para a mudança de nível.  

§ 7º - A mudança de nível vigorará a contar do mês seguinte àquele no qual houver o 
deferimento do pedido, ou automaticamente, se a decisão ocorrer mais do que quarenta e cinco (45) 
dias após o requerimento.  
 

Art. 27. O detentor de cargo efetivo de Motorista, lotado no Gabinete do Prefeito, quando 
em atividade em veículo de representação que deva prestar serviços à noite, aos sábados e 
domingos, de forma não eventual, fará jus a uma gratificação mensal no valor de 20% (vinte por 
cento) de seu vencimento básico, sem prejuízo de percepção de serviço extraordinário, na forma da 
lei, quando for o caso. 

 
Capítulo V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 28. Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas 

existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta Lei, com 
exceção daqueles criados pelas Leis Municipais 1.531/2009 que “Cria empregos públicos, Regidos 
pela CLT, de Agentes Comunitários de Saúde destinados a atender o programa ESF – Equipe de 
Saúde da Família e dá outras providências” e 1.535/2009 que “Cria emprego público, regido pelo 
CLT, de agente de combate a endemias e dá outras providências.” 
 Art. 29. Os atuais servidores concursados do Município, ocupantes dos cargos ou 
empregos públicos extintos pelo art. 28, serão enquadrados em cargos das categorias funcionais 
criadas por esta Lei, na forma do Anexo III. 
  Parágrafo Único. Todos os servidores concursados do Município, até a presente data, 
serão enquadrados na classe “a”, e iniciarão a contar da data da publicação desta Lei, a contagem 
para a promoção nos termos do art. 15 desta Lei.  
  

Art. 30. O valor do padrão de referência é fixado em R$.511,00 (Quinhentos e onze 
reais). 
 Art. 31. Os concursos realizados ou em andamento na data de vigência desta Lei, para 
provimento em cargos ou empregos ora extintos por esta lei, terão validade para efeitos de 
aproveitamento do candidato em cargos da categoria funcional de idêntica denominação, ou se 
transformados, no resultante da transformação. 
  Art. 32. Ficam ressalvados os direitos remuneratórios adquiridos pelos servidores antes 
da vigência desta lei, vedada a redução salarial em função do novo enquadramento. 
 Art. 33. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
 Art. 34. Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro do mês seguinte ao de sua publicação. 
 Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais  
011/1993, 015/1993, 023/1993, 027/1993, 071/1993, 104/1994, 113/1994, 121/1994, 146/1994, 



159/1994, 167/1994, 242/1995, 256/1995, 322/1995, 379/1996, 395/1996, 500/1997, 521/1997, 
562/1997, 584/1997, 588/1997, 664/1998, 679/1998, 684/1998, 759/2000, 821/2001, 822/2001, 
835/2001, 839/2001, 846/2001, 888/2001, 903/2001,  933/2001, 934/2001, 972/2002, 1.076/2003, 
1.079/2003, 1.104/2003, 1.125/2004, 1.189/2005, 1.190/2005, 1.218/2005, 1.235/2005, 1276/2006,  
1.438/2009, 1.439/2009, 1.440/2009, 1.541/2010, 1.552/2010, 1.562/2010, 1.578/2010, 1.588/2010 e 
1.590/2010, em sua íntegra e os arts 1º e 2º da Lei 003/1993, art 3º da Lei 51/1993, art 1º 243/1995, 
art 5º da Lei 494/1997, arts 1º,2º,3º da Lei 1.187/2005, arts 5º e 6º da Lei 1.188/2005 e  art 3º  da Lei 
1.445/2009. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL RS, aos 21 dias do mês de janeiro de 2011. 
 
 
 
 

Rafael Kochenborger 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
Norton Eduardo Baum 
Assessor Administrativo 



ANEXO I 
 

   CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DO CONTROLE INTERNO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 7 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 

coordenação, supervisão e execução de funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno. 
b) Descrição Analítica: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas 

do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal; Examinar a legalidade e 
avaliar resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos e subsídios em benefício de 
empresas privadas; Exercer controle das operações, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do 
Município; Avaliar a execução das metas do Plano Plurianual e dos programas do governo, visando a 
comprovar o alcance e adequação dos seus objetivos e diretrizes; Avaliar a execução dos orçamentos do 
Município tendo em vista sua conformidade com as destinações e limites previstos na legislação pertinente; 
Avaliar a gestão dos administradores municipais para comprovar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e 
impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos humanos e materiais; Avaliar o objeto dos 
programas do governo e as especificações estabelecidas, sua coerência com as condições pretendidas e a 
eficiência dos mecanismos de controle interno; Subsidiar, através de recomendações, o exercício do cargo 
do Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos órgãos da administração indireta, objetivando o 
aperfeiçoamento da gestão pública; Verificar e controlar, periodicamente, os limites e condições relativas às 
operações de crédito, assim como os procedimentos e normas sobre restos a pagar e sobre despesas com 
pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de Controle 
Interno do Município;  Prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas funções 
constitucionais e legais; Auditar os processos de licitações dispensa ou de inexigibilidade para as 
contratações de obras, serviços, fornecimentos e outros; Auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos 
veículos do Município, sindicâncias administrativas, documentação dos veículos, seus equipamentos, 
atuação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; Auditar o sistema de previdência dos 
servidores, regime próprio ou regime geral de previdência social; Auditar a investidura nos cargos e funções 
públicas, a realização de concursos públicos, publicação de editais, prazos, bancas examinadoras; Auditar 
as despesas com pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na 
lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orçamento; Analisar contratos emergenciais de prestação 
de serviço, autorização legislativa, prazos; Apurar existência de servidores em desvio de função; Analisar 
procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; Auditar lançamento 
e cobrança de tributos municipais, cadastro, revisões, reavaliações, prescrição; Examinar e analisar os 
procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações 
financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil, balancetes; Exercer outras atividades 
inerentes ao sistema de controle interno. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos; 
 b) Instrução: Curso Superior Contabilidade (Ciências Contábeis), Administração, Economia ou 
Direito. 

c)  Inscrição (registro) válido no órgão de classe respectivo.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ALMOXARIFE 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 2 
 

ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos próprios de almoxarife, tais como: 

aquisição, guarda e distribuição de materiais diversos. 
 

b) Descrição Analítica: executar serviços de guarda e controle de materiais diversos; 
participar da política de compra e reposição de material de consumo; participar da política de controle 
de material de consumo; manter sob sua guarda material de consumo de diversos órgãos da 
municipalidade; fornecer materiais mediante requisições, verificando as especificações constantes da 
documentação; efetuar registros de entrada e saída de material em fichas e livros; arrumar o material 
nas prateleiras; elaborar relatórios, balancetes e inventários de material em estoque e movimentado; 
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo  
c) Outros: Declaração de bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 a) Descrição Sintética: Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudo, pesquisa, planos, 

programas e projetos na área de Serviço Social; planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 
Serviço Social; assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, realizar vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social; coordenar seminários, encontros, 
congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; dirigir serviços técnicos de Serviço Social em 
entidades públicas e privadas; treinamento, avaliação e supervisão direta de estágios de Serviço Social. 

 b) Descrição Analítica: Planejar, coordenar, assessorar e avaliar políticas sociais nas áreas de saúde, 
assistência, previdência, educação, habitação, criança e adolescente, idoso e outros; elaborar, coordenar, executar e 
avaliar projetos visando a implantação, implementação e avaliação de serviços especializados e outros na área de Serviço 
Social; participar no desenvolvimento de pesquisas sociais e interpretar junto a equipes de saúde, educação, habitação, 
judiciário, e outros, diagnostico social do município; fornecer dados sociais à elucidação de diagnóstico médico, pericial, e 
também na educação, habitação, judiciário e outros; diagnosticar e tratar questões sociais que impeçam a população de 
atingirem um nível satisfatório de condições de vida; desenvolver atividades que visem prevenir, melhorar as condições de 
vida da população, ocupando-se das implicações sociais, culturais, econômicas, que influenciam diretamente na situação e 
qualidade de vida, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; mapear, mobilizar 
recursos e realizar estudos socioeconômico da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que possa 
proporcionar os benefícios necessários a população; prover, capacitar e reciclar recursos humanos institucionais e/ou 
comunitários, necessários para a realização de atividades na área da assistência social; participar das ações que visem a 
satisfação, aperfeiçoamento e reciclagem dos servidores da instituição; elaborar e executar programas de orientação sócio 
- familiar a fim de prevenir evasão escolar, êxodo rural, capacitação, alcoolismo, desemprego, dependência química, 
doença mental, abandono, prostituição, trabalho infantil e outros; assessorar quanto à criação de associações, entidades e 
outros; participar da elaboração dos Planos Municipais de Habitação, Saúde, Educação, Agricultura e orientar na 
operacionalização dos Fundos Municipais; acompanhar as ações dos Conselhos Municipais prioritariamente dos Conselhos 
da Criança e do Adolescente e de Assistência Social executadas no Município; realizar pesquisa socioeconômica e 
diagnóstico social, detectando indicadores sociais que exijam a elaboração de projetos visando a melhoria da qualidade de 
vida da população; implantar e implementar o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, na elaboração das políticas 
municipais de atendimento, visando programas de assistência social, serviços especiais de prevenção e proteção jurídico 
social; supervisionar o estágio de Serviço Social; orientar os cidadãos de diferentes segmentos sociais sobre os programas 
sociais disponíveis e democratizar o acesso a esses programas. 

 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos 
   b) Instrução: Superior Completo 

c) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da profissional 
d) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião da posse

  



 

  CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE CRECHE 

PADRÃO DE VENCIMENTO 2 
 
 ATRIBUIÇÕES:  

 a) Síntese dos Deveres: Executar atividades de orientação e recreação infantil. 
 b) Exemplo de Atribuições: Executar atividades diárias de recreação, de artes, 
entretenimento e rítmicas sob a orientação de profissional da educação; acompanhar as crianças em 
passeios, visitas e festividades sociais em auxílio ao professor; executar, orientar e auxiliar as 
crianças no que refere a higiene pessoal; auxiliar na alimentação; servir as refeições e auxiliar as 
crianças menores a se alimentar, auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora, 
mediante exercícios e brinquedos, conforme orientação do professor responsável; observar a saúde 
e o bem estar das crianças comunicando ao  professor qualquer alteração ajudando, quando 
necessário, a levá-las ao atendimento médico e ambulatorial; ajudar a ministrar os medicamentos, 
conforme prescrição médica sob orientação; orientar os pais quanto à higiene infantil; comunicar ao 
professor e à direção da escola qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; ajudar o professor na 
apuração da freqüência diária e mensal das crianças; executar outras tarefas afins. 
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 a) Horário de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
  b) Outras: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos 
 b) Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso para Atendente de Creche  

c) Outros: Declaração de bens e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 
da posse. 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE DISPENSÁRIO DE  
MEDICAMENTOS  

PADRÃO DE VENCIMENTO 1 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
a) Síntese dos Deveres: Executar atividades rotineiras administrativas, como: distribuição 

de medicamentos, controle de estoque, operação de máquinas de escritório e desenvolvimento de 
atividades afins, visando contribuir para o perfeito andamento das rotinas de trabalho. 
 

 b) Exemplo de Atribuições: Desenvolver atividades no dispensário de medicamentos,  
respeitando a legislação específica e os princípios éticos; Obedecer a legislação farmacêutica e 
sanitária específicas para a área de dispensário de medicamentos; Realizar a dispensação de 
medicamentos; Orientar ao público quanto à utilização e conservação dos medicamentos; Executar 
tarefas de caráter administrativo, tais como: atendimento ao público, atendimento telefônico, 
conferência de estoque, controle da validade de produtos, solicitação de compras de medicamentos, 
manutenção da higiene do ambiente, organização e abastecimento do dispensário de medicamentos, 
lançamentos em sistema dos medicamentos dispensados, conferência de notas fiscais, participar de 
reuniões em busca de melhorias contínuas e realizar outras tarefas correlatas com o cargo; Arquivar 
cópias de documentos emitidos colocando-os em postos apropriados, para emitir eventuais consultas 
e levantamento de informações; Preencher formulários diversos, consultando fontes de informações 
disponíveis para possibilitar a apresentação dos dados solicitados; Conferir o material e 
medicamentos recebidos, confrontando-os com dados contidos na requisição, examinando-os, 
testando-os e registrando-os para posterior encaminhamento ou dispensação; Operar máquinas 
simples de escritório, digitando textos e relatórios, fazendo cálculos e tirando cópias xerográficas, 
para contribuir na execução dos serviços de rotina. 

 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 a) Horário de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 a) Idade: Mínima de 18 anos 

 b) Escolaridade: Ensino Médio completo, noções de informática (edição de textos e 
planilha de cálculos), Curso de Atendente de Farmácia ou equivalente. 
 c) O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público e uso de uniforme. 

d) Outros: Declaração de bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 
da posse. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

PADRÃO DE VENCIMENTO 2 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
a) Síntese dos Deveres: Executar atividades de assistência de enfermagem aos 

munícipes que aportarem ao serviço público municipal, auxiliar nas atividades de planejamento, 
ensino e pesquisa nela desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos 
estabelecidos em Lei.  
 
          b) Exemplo de Atribuições: Desenvolver atividades de auxiliar de enfermagem em 
unidades de saúde, outros estabelecimentos de assistência médica e domicílios; atuar em cirurgia, 
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar 
assistência ao paciente, atuado sob a supervisão de enfermeiro, desempenhar tarefas e 
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental o qual passa 
a cirurgião, organizar o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões; trabalhar em 
conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e 
elaborar relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 
Desempenhar outras tarefas correlatas a sua função. 
 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga Horária de 40 horas semanais. 
b) Uso de Uniforme e equipamentos de proteção individual. 
c) O serviço poderá exigir trabalhos externos e de acompanhamento de pacientes 

em deslocamentos à Unidades de Saúde. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de auxiliar em enfermagem;  
c) Registro no Conselho Regional de Enfermagem 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse. 
 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

   CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR  
 PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
 
  ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade 
pública. 
 

 b) Descrição Analítica: Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade. 
Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas 
e as exigências legais.  Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas 
Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil. Analisar, acompanhar e fiscalizar a 
implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis. Realizar serviços de auditoria, emitir 
pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário. Desenvolver e gerenciar 
controles auxiliares, quando necessário. Coordenar, orientar, desenvolver e executar na IES, quando 
necessário, as atividades de elaboração do orçamento geral da Instituição. Elaborar e assinar 
relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros. Participar 
de programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em 
sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e de ministração; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função;  
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Serviços de Atendimento ao Público. 

 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO : 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível Superior em Ciências Contábeis. Registro no Conselho Regional de 

Contabilidade. 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA/INSTALADOR 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e 
redes elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som. Montar, ajustar, 
instalar e reparar encanamentos, tubulações e outros condutos, assim como seus acessórios. 

b) Descrição Analítica: Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e 
externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive 
os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos de som, 
planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder a conservação de aparelhagem 
eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle 
de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores 
elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; reparar buzinas, interruptores, reles, 
reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; 
fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; executar e conservar redes de 
iluminação dos próprios municipais e de sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças 
necessárias a execução dos serviços; executar tarefas afins. Fazer instalações e encaminhamentos 
em geral; assentar manilhas; instalar condutores de água e esgoto; colocar registros, torneiras, 
sifões, pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto, efetuar consertos em aparelhos sanitários em 
geral; desobstruir e consertar instalações sanitárias; reparar cabos e mangueiras; confeccionar e 
fazer reparos em qualquer tipo de junta em canalizações, coletores de esgotos e distribuidores de 
água; elaborar listas de materiais e ferramentas necessárias a execução do trabalho, de acordo com 
o projeto; controlar o emprego de material; examinar instalações realizadas por particulares; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; 
executar tarefas afins. 

 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO : 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO : 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino fundamental. 
c) Outros: Declaração de bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO 
 PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
 
 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Supervisionar e prestar serviços de enfermagem nos 
estabelecimentos de assistência do Município;  
 
 b) Descrição Analítica: Prestar serviços em unidade sanitária, ambulatório e seções de 
enfermagem; fazer curativos; aplicar injeções; ministrar remédios; responder pela observância das 
prescrições médicas relativas a pacientes; supervisionar a esterilização do material; prestar socorros 
de urgência; orientar o isolamento dos pacientes; supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal 
que lhe for subordinado; elaborar programas de trabalhos referentes a enfermagem; participar de 
programas de educação sanitária; participar dos serviços de saúde pública; apresentar relatórios 
referente as atividades sob sua supervisão; executar tarefas afins;  
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 

 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Nível superior, habilitação legal para o exercício da profissão de enfermeiro; 
c) Outros: Declaração de bens e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse. 



   CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO CIVIL  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 

 
ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e 
executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos 
suprimentos e dos serviços comprados e executados. 
 

 b) Descrição Analítica: Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da 
construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, 
desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e 
serviços. Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, 
apropriar custos específicos e gerais da obra. Executar obra de construção civil, controlar 
cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos 
ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), 
avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios 
de inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar 
métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e 
documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de 
desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da instituição, 
de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas 
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalhos externos, viagens e atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b)  Instrução: Curso Superior em Engenharia Civil e habilitação legal para o exercício da 

profissão.(Registro perante o Conselho Regional de Engenharia) 
c) Outros: Declaração  de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ESCRITURÁRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das 
leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e 
distribuição de material;  
 
 b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir 
expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao 
aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de 
decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação 
de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 
registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar 
trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; 
executar tarefas afins. 
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público e uso de 
uniforme. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos; 
 b) Instrução: Ensino Médio.  
  c) Outros: Declaração de bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 
da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ESCRITURÁRIO AUXILIAR 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a 
legislação pertinente aos serviços municipais. 
 
 b) Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar 
registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal e outras; 
elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos 
magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquina calculadora, 
leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; 
elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder a classificação, separação e 
distribuição de expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de 
aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área 
de sua competência; executar tarefas afins. 
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público e uso de 
uniforme. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos; 
 b) Instrução: Ensino fundamental.    
  c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 
ocasião da posse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL TRIBUTÁRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 

 
 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indústria, 
comércio e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais 
compreendidas na competência tributária municipal; 
 
 b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, comércio e 
transporte coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar irregularidades referentes 
a propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e 
demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de embarque de táxis; executar sindicâncias 
para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades, 
demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos 
estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os 
contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos 
de infração; proceder quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar 
relatórios de suas atividades; executar tarefas afins. 
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Horário: Período normal de 40 (quarenta) horas semanais. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Médio  
c) Outros: Declaração de bens e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse. Uso de uniformes e atendimento ao público. 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Compreende a promoção, tratamento e a recuperação da saúde de 
pacientes mediante a aplicação de métodos e técnicas fisioterapeuticas para reabilitá-los às suas atividades 
normais da vida diária. 
   b) Descrição Analítica: Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de 
verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, de provas de esforço e de atividades para 
identificar o nível de capacidade e deficiência funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar tratamento de 
afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, lesões 
raquimedulares, de paralisias cerebrais e motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros; 
Atender a amputados preparando o coto, e fazendo treinamento com prótese para possibilitar a movimentação 
ativa e independente dos mesmos; Ensinar aos pacientes, exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos 
pés, as afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando os e treinando os em exercícios 
especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação 
sanguínea; 
Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra som, infravermelho, laser, micro ondas, forno de bier, eletroterapia e 
contração muscular, crio e outros similares nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar 
com a dor; Aplicar massagem terapêutica; Identificar fontes de recursos destinados ao financiamento de 
programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para captação destes recursos bem como 
acompanhar e ou participar da execução dos programas e projetos supervisionando e controlando a aplicação 
dos recursos; Orientar servidores em sua área de atuação para apuração de todos os procedimentos 
executados no âmbito de sua atuação, apurando os seus resultados e efetuando o lançamento para efeito de 
registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados; Elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, elaborando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar realizando as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; Participar de grupos de trabalhos e ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos e 
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;  
Realizar outras atribuições compatíveis com a sua especialização profissional; Requisitos para provimento: 
Nível superior em fisioterapia e respectivo registro em conselho de classe;  
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: Período normal de 20 horas semanais. 
b) Especial : Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Ensino Superior Completo; 
c) Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
d) Outros: Declaração  de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião da 

posse 
 
 
 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 3 
 
ATRIBUIÇÕES: 

       a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior de média complexidade visando 
desenvolver conhecimentos básicos de informática à população. 
 

       b) Descrição Analítica: Instruir o domínio de aparelhos no campo da informática; oferecer 
treinamentos e cursos presenciais para empresários, microempresários, estudantes. Informar novas 
tecnologias na área das comunicações; oportunizar o acesso à informática a pessoas carentes; 
promover a inclusão social e digital na área da informática; desenvolver conhecimentos básicos de 
informática abrangendo conceitos de hardware e software, windows, e os aplicativos WORD, PAINT, 
EXCEL, POWER POINT; articular a formação de turmas, certificar estudantes, empresários e 
interessados nos conhecimentos da área, desenvolver competências e habilidades intelectuais de 
foco prático e objetivo. O serviço do profissional deverá ter acompanhamento pedagógico da SMEC 
que também orientará quanto às exigências do planejamento, avaliação e expedição de certificados.  

 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e atendimento ao público e trabalhos fora do horário normal 

de expediente da repartição. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso de Ensino Superior de Sistema de Informação, Processamento de 

Dados ou Ciência da Computação 
c) Outros: Declaração de bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

   CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 

 
  ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas de 
desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar comprimido e outros; fazer 
vistoria mecânica em veículos automotores. 
 b) Descrição Analítica: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, 
máquinas e motores movidos a gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; efetuar 
a regulagem de motor; revisar, ajustar, desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar 
sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e 
outros; reparar sistemas elétricos de qualquer veículo; operar equipamentos de soldagem, 
recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar veículos; prestar socorro mecânico a veículos 
acidentados ou com defeito mecânico; lubrificar máquinas e motores; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 

 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18. 
b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  
c) Outros: Declaração de bens e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 

 
ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar assistência médica-cirurgica e preventiva diagnosticar e 
tratar das doenças do corpo humano, em escolas, unidades sanitárias ou órgãos afins; fazer 
inspeção de saúde em servidores municipais, bem como candidatos a ingresso no serviço público 
municipal; 

 
b) Descrição Analítica: Dirigir equipes e prestar socorros urgentes, efetuar exames 

médicos, fazer diagnósticos prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e 
lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar 
tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões 
médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; 
preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnósticos e tratamento, transferir, 
pessoalmente a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão, 
atender os casos urgentes; preencher boletim de socorro urgente preencher fixas dos doentes 
atingidos a domicílio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas 
médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar 
funcionários para fins de licenças, readaptação aposentadoria e reversão; emitir laudos; prescrever 
regimes dietéticos, prescrever exames laboratoriais, incentivar a vacinação e indicar medidas de 
higiene pessoas; executar tarefas afins inclusive as editadas no regulamento da profissão. 
 
  CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico, registro no CRM. 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 

 

 
 
 

 



 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO DA EQUIPE DE SAÚDE D A FAMÍLIA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 9 

 
ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no 
domicílio;  

 
b) Descrição Analítica: Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; 

Participar das atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde 
mental, e outros; Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da 
Família- USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar atividades clínicas correspondentes às 
áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência 
à Saúde; Realizar busca ativa das doenças infecto-contagiosas; Aliar a atuação clínica à pratica da 
saúde coletiva; Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a 
indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; 
Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência 
para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes 
encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e 
atestados sobre assuntos de sua competência; Supervisionar os eventuais componentes da família 
em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e 
outras doenças crônicas; Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos, especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; 
Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família; 
Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as 
mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de referência; Outras 
ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do 
Programa.  
   

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico, registro no CRM. 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 



CATEGORIA FUNCIONAL:  MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTET RA 
 PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
 
 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 
diagnósticos. 

 
b) Descrição Analítica: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, 

procedendo exame clínico geral, ginecológico e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros 
que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar orientação médica à 
gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas médicas das clientes; auxiliar quando 
necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação 
relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas 
por outro especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a 
saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos, de acordo com sua especialidade; participar 
de juntas médicas; solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que requeiram 
esta providência; executar outras tarefas semelhantes, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
 
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico com 

especialização em Ginecologia e Obstetrícia, registro no CRM. 
c) Outros: Declaração  de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATEGORIA FUNCIONAL:  MÉDICO PEDIATRA  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 

 
 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar serviços médicos aos munícipes que procuram os 
serviços de saúde mantidos pelo Município. 

 
b) Descrição Analítica: Prestar consulta médica aos munícipes, procedendo anamnese e 

exames no intuito de diagnosticar situações de doença, bem como prescrever pedidos de exames ou 
uso de medicamentos ou outras providências que julgar necessárias para restabelecer ou manter a 
sua saúde; desenvolver atividades de cunho preventivo, tais como campanha de vacinação, 
palestras, coordenar grupos de discussão de moléstias, realizar jornadas, seminários ou 
assemelhados; exercendo sua função de acordo com sua qualificação e/ou especialização; manter-
se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Pediatria; executar outras tarefas afins; zelar 
pelo funcionamento, limpeza e conservação dos equipamentos utilizados e em uso, bem como dos 
próprios municipais; dirigir veículos desde que devidamente habilitado. 
 
 
  CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico com 

especialização em Pediatria, registro no CRM. 
c) Outros: Declaração  de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

   CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 7 

 
ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 
desenvolvimento e aprimoramento relativos à área veterinária e zootécnica. 

 
b) Descrição Analítica: Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município sob o 

modo de tratar e criar os animais; planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar 
em questões legais de higiene dos alimentos, assumindo inclusive a responsabilidade técnica por 
serviços de inspeção de alimentos de origem animal,  e no combate às doenças transmissíveis dos 
animais; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, bem como a 
implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores sobre problemas de 
técnica pastorial; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica 
veterinária; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; a vacinação anti-rábica em 
animais e orientar a profilaxia da raiva, pesquisar necessidades nutricionais dos animais; estudar 
método alternativo de tratamento e controle de enfermidades de animais; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 

  CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
 b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados; uso de uniforme; visitas junto às propriedades rurais e estabelecimentos de 
produção e comercialização de produtos de origem animal; sujeito a trabalho desabrigado e contato 
com o público. Uso de Equipamentos de Proteção Individual. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico 

veterinário. 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em 
geral. 
 
 b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada 
do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que 
lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 
confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do 
sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a 
lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a 
calibração dos pneus; executar tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino fundamental.  
c) Habilitação de Motorista Categoria “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ODONTÓLOGO (20 horas) 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 

 
ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 
maxilofacial, proceder à odontologia profilática em estabelecimento de ensino ou hospitalar do 
município. 

 
b) Descrição Analítica: Executar trabalhos buco facial, examinar a boca e os dentes de 

alunos e pacientes em estabelecimentos do município; fazer diagnósticos dos casos individuais, 
determinando o respectivo tratamentos; executar operações de prótese em geral e de profilaxia 
dentária; fazer extrações de dente; compor dentaduras; preparar ajustar e fixar dentaduras artificiais, 
coroas, trabalhos de pontes tratar de condições patológicas da boca e da face; fazer esquema das 
condições da boca e dos dentes do pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados; 
proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria difundir preceitos de saúde publica 
odontológica através de aulas,  palestras impressos e escritos, etc. Responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas a fins inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas ; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: curso superior com habilitação legal para o exercício da profissão do 

odontólogo. (registro no CRO). 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 



 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ODONTÓLOGO (40 horas) 
  PADRÃO DE VENCIMENTO: 8 
 
  ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, proceder à odontologia profilática em estabelecimento de ensino ou hospitalar do 
município. 

 
b) Descrição Analítica: Executar trabalhos buco facial, examinar a boca e os dentes de 

alunos e pacientes em estabelecimentos do município; fazer diagnósticos dos casos individuais, 
determinando o respectivo tratamentos; executar operações de prótese em geral e de profilaxia 
dentária; fazer extrações de dente; compor dentaduras; preparar ajustar e fixar dentaduras artificiais, 
coroas, trabalhos de pontes tratar de condições patológicas da boca e da face; fazer esquema das 
condições da boca e dos dentes do pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados; 
proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria difundir preceitos de saúde publica 
odontológica através de aulas,  palestras impressos e escritos, etc. Responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas a fins inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas ; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: curso superior com habilitação legal para o exercício da profissão do 

odontólogo. (registro no CRO). 
c) Outros: Declaração  de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 
móveis. 
  

b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, máquinas 
rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, 
transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; 
lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das 
máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras da pilha pulmão 
do conjunto de britagem; executar tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Habilitação de Motorista Categoria “E” 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral. 
 b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 
elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder a abertura de valas; 
efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de via públicas e 
próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de 
construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 
contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e 
auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, 
colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar 
de currais, terrenos baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de 
máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; executar 
tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO : 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.  
c) Robustez física;   
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO : 
a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 
b) Instrução: ser alfabetizado 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Orientar e encaminhar clientela para atendimento curativo e/ou 
preventivo no âmbito da saúde mental; orientar pais e responsáveis sobre processos de integração 
em unidades sociais e programas de atendimento específicos de crianças e adolescentes; realizar 
diagnóstico e atendimento psicológico; elaborar laudos psicológicos; promover ações de prevenção 
da excepcionalidade. 
 

b) Descrição Analítica: Realizar avaliações e entrevistas com pacientes em hospital e 
familiares; acompanhar e avaliar estado psicológico de pacientes na evolução do processo de 
atendimento desses no ambiente hospitalar; avaliar vínculo de dependência de pacientes com o 
hospital; orientar familiares. Orientar e participar da elaboração de programas nos aspectos de 
desenvolvimento emocional e relações humanas das pessoas envolvidas; orientar tecnicamente 
servidores; propiciar vivências e dinâmicas grupais; fazer supervisão e observar casos individuais 
com dificuldades específicas. Desenvolver programas de educação preventiva para a população na 
área de AIDS/DST, efetuando entrega de exames com resultados positivos, orientando e 
encaminhando pacientes e familiares; promover e realizar oficinas e treinamentos para formação de 
multiplicadores de informações; realizar e participar de programas educativos para pais e 
educadores, voltados à prevenção e solução de problemas relacionados a dependências químicas; 
distribuir preservativos à população; realizar visitas de investigação de HIV e visitas de apoio a 
soropositivos de AIDS. Realizar diagnóstico psicológico em pacientes; proceder atendimento 
psicológico clínico de crianças, adolescentes e adultos; orientar familiares. Efetuar demais tarefas 
correlatas à sua função. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.   
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos. 
b) Instrução: Curso Superior em Psicologia e habilitação legal para o exercício da 

profissão. (Registro perante o Conselho Regional de Psicologia) 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 

ocasião da posse 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: RECEPCIONISTA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 2 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Operar mesas de ligação telefônica, nas repartições municipais, 
atender ao contribuinte, prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes 
e orientar o público. 
  

b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; efetuar as 
ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas internas e externas; 
anotando no livro de ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle; 
prestar informações relacionadas com a repartição; executar serviços de expedição e orientação ao 
público; pequenos serviços datilográficos e de digitação; receber, informar e encaminhar o público 
aos órgãos competentes, orientar e informar o público, bem como solucionar pequenos problemas 
sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de público, especialmente em 
locais de grande afluência, orientar, distribuir e verificar as tarefas de guarda e limpeza nas 
repartições; responsabilizar-se pela afixação de avisos, ordens da repartição e outros informes ao 
público; receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e 
transmitir recados; executar tarefas afins.    
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Sujeito a plantões, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino fundamental completo. 
c) Outros: Declaração de bens e valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: RECREACIONISTA  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar atividades de orientação, coordenação, recreação, 
planejamento, motivação e docência para grupos assistidos pela Assistência Social e 
estabelecimentos de ensino. 
 

b) Descrição Analítica: promover aos grupos atendidos pela Assistência Social e 
estabelecimentos e ensino; trabalhos de motivação, auto estima; atividades físicas; trabalhos 
artísticos e culturais; atividades sob forma de oficinas pedagógicas, adequadas à clientela atendida; 
participar em atividades de apoio técnico-pedagógico; auxiliar de maneira direta e indireta os grupos 
atendidos pela Assistência Social e estabelecimento de ensino, quando solicitado; demais atividades 
que se fizerem necessárias quanto a execução e planejamento da área assistencial e educacional; 
coordenação de eventos esportivos, sociais e culturais promovidos pelo Município. 

  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos 
b) Instrução: Graduação na área de educação  
c) Outros: Declaração de bens e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 



 
CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE ESCOLA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 
 
ATRIBUIÇÕES  
a) Síntese dos Deveres: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo 

a execução de tarefas próprias de secretarias de estabelecimentos de ensino. 
 
b) Exemplos de Atribuições: Supervisionar os serviços de secretaria de estabelecimento 

de ensino, de acordo com a orientação do Diretor; manter atualizado os assentamentos referentes ao 
corpo docente; manter cadastro dos alunos; manter em dia a escrituração escolar do 
estabelecimento; organizar e manter atualizados prontuários de legislação referentes ao ensino; 
prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino, às autoridades escolares; extrair 
certidões; escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram às notas e médias dos 
alunos, efetuando em época hábil os cálculos de apuração dos resultados finais; preencher boletins 
estatísticos; preparar ou revisar folhas de pagamento, listas de exames, etc.; colaborar na formação 
dos horários; preparar o material referente à realização de exames; arquivar recortes e publicações 
de interesse para o estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; elaborar modelos de 
certificados e diplomas a serem expedidos pela escola; receber e expedir correspondência; elaborar 
e distribuir boletins de notas, histórico escolar, etc.; lavrar termos de abertura e encerramento dos 
livros de escrituração escolar; redigir e subscrever, de ordem da direção, editais de chamada para 
exames, matrículas, etc.; encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral; orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar outras tarefas 
semelhantes.     
 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
b) O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
 REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 
 a) Idade: mínima de 18 anos  
 b) Instrução: Ensino Médio e noções de informática (edição de texto e planilha de 
cálculos) 
  c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 
ocasião da posse 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na 
remoção ou arrumação de móveis e utensílios. 
  

b) Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, 
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 
utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e 
encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos 
colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer 
café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e vias de acesso; eventualmente, operar 
elevadores; executar tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 
b) Instrução: Alfabetizado  
c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO AGRÍCOLA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 5 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Elaborar projetos, inspecionar programas, orientar os 

produtores agropecuários e propor alternativas de produção. 
 
 b) Descrição Analítica: Prestar assistência e orientação aos agricultores, bem como 

auxiliar no trabalho de defesa sanitária animal e vegetal, conservação e proteção do solo; 
manutenção da água. Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, trabalhos de 
conservação do solo com práticas apropriadas para sistema de micro bacias, bem como meios de 
defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas; realizar culturas experimentais através do 
plantio de canteiros, bem como efetuar cálculos para adubação e preparo da terra; informar aos 
agricultores sobre a conveniência da introdução de novas culturas e equipamentos indicados para 
cada lavoura, bem como a manutenção e conservação dos mesmos; orientar os criadores, fazendo 
demonstrações de práticas sobre métodos de vacinação, de criação e contenção de animais, bem 
como sobre processos de limpeza e desinfecção de estábulos, baias, tambos; auxiliar o veterinário 
nas práticas operatórias e tratamento dos animais,controlando a temperatura, administrando 
remédios , aplicando injeções, supervisionando a distribuição de alimentos; colaborar na 
experimentação zootécnica; realizar a inseminação artificial; colaborar na organização de exposições 
rurais; acompanhar o desenvolvimento da produção de leite e verificar o respectivo teor de gordura; 
dar orientação sobre industriais rurais de conservas e laticínios; executar tarefas afins. Conduzir 
veículos da municipalidade quando da realização de serviços públicos desde que devidamente 
habilitado e dentro dos limites do Município. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, 

sábados, domingos, feriados e sujeito a trabalho desabrigado. Sujeito a uso de equipamentos de 
proteção individual  

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio com formação em técnicas em agropecuária; Registro no 
respectivo Conselho Profissional; 
c) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por 
ocasião da posse 

 
 
 

 



 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 4 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos 

munícipes que aportarem ao serviço público municipal, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e 
pesquisa nela desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos em 
Lei.  

 
b) Descrição Analítica: Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada 

aos munícipes que aportarem ao serviço municipal, sob supervisão do enfermeiro; Auxiliar o superior na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no 
controle sistemático da infecção hospitalar. Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre 
as condições de realização dos mesmos. Colher e ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames de 
laboratório, segundo orientação. Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas 
efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. Orientar e auxiliar pacientes, prestando 
informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em 
tratamento de saúde. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica 
e de enfermagem. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, 
intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro.  Cumprir 
prescrições de assistência médica e de enfermagem. Realizar a movimentação e o transporte de pacientes de 
maneira segura. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. Realizar controles e registros das 
atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. 
Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário. Efetuar o 
controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material 
necessário à prestação da assistência à saúde do paciente. Controlar materiais, equipamentos e 
medicamentos sob sua responsabilidade. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando 
pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Executar atividades de limpeza, 
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição. Propor 
a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados. Realizar 
atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio. 
Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga Horária de 40 horas semanais. 
b) Uso de Uniforme e equipamentos de proteção individual. 
c) O serviço poderá exigir trabalhos externos e de acompanhamento de pacientes em 

deslocamentos à Unidades de Saúde. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em enfermagem;  
c) Registro no Conselho Regional de Enfermagem 
d) Outros: Declaração de  bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião da 

posse. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: TELEFONISTA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 2 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Operar mesas de ligação telefônica, nas repartições municipais, 
atender ao contribuinte, prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes 
e orientar o público. 
  

b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; efetuar as 
ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas internas e externas; receber 
chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, anotando no livro de ocorrência sua origem, 
hora em que foi registrado e demais dados de controle; prestar informações relacionadas com a 
repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação; executar serviços 
de expedição e orientação ao público; pequenos serviços datilográficos e de digitação; receber, 
informar e encaminhar o público aos órgãos competentes, orientar e informar o público, bem como 
solucionar pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; anotar e transmitir recados; executar 
tarefas afins.    
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 30 (trinta) horas; 
b) Especial: Sujeito a plantões, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino fundamental completo. 
c) Outros: Declaração de bens e valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 7 

  
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Receber  e  guardar valores; efetuar pagamentos; 
 b) Descrição Analítica: Receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar e entregar 
valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas, efetuar selagem e 
autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias 
recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros; informar dar pareceres e 
encaminhar processos relativos a competência da tesouraria; endossar cheques e assinar 
conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar 
cheques bancários; executar tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de  40 (quarenta) horas; 
b) Especial: Atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18  anos; 
b) Instrução: Ensino médio; 
c) Outros:  
- Declaração de bens e valores que  constituem o seu  patrimônio, por ocasião da posse. 

- Seguro-fidelidade. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais; 
  

b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais previamente de terminados; realizar 
ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, 
incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; controlar a 
entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, 
quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de 
acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 
responder as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das 
autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando 
necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40(quarenta) horas; 
b) Especial: Sujeito ao trabalho noturno, em regime de plantões, uso de uniforme e 

atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 
b) Instrução: Alfabetizado 
c) Outros: Declaração de bens e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 

da posse 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR DE PRAÇA/JARDINEIRO  
PADRÃO DE VENCIMENTO: 1 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: exercer funções de zeladoria, manutenção e conservação de 

praças e próprios municipais. 
 
b) Descrição Analítica: zelar e cuidar da conservação de próprios municipais, tais como: 

unidades de responsabilidade, inspecionado no sentido de impedir incêndios e depredações; 
comunicar qualquer irregularidade verificada; efetuar pequenos consertos e providenciar nos serviços 
de manutenção em geral; ter sob sua guarda materiais de competição esportiva e outros; zelar pela 
limpeza e conservação de praças, recintos e prédios; solicitar e manter controle de materiais 
necessários á limpeza, manutenção e conservação dos locais sob sua responsabilidade, coletar, 
selecionar e beneficiar material propagativo, tais como sementes, estacas, brotos, rizomas, entre 
outros; produzir mudas preparadas por sementes e por processos vegetativos; preparar substratos 
para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento; repicar, transplantar, deslocar, podar e 
desbrotar mudas; capinar, implantar, manter e reformar jardins; detectar e comunicar problemas no 
desenvolvimento das plantas; manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem e produção de 
mudas; implantar e manter gramados; executar tarefas afins determinadas pela chefia e pelo 
secretário. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40h; 

   b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos e feriados, sujeitos ao uso de uniforme fornecido pelo Município; sujeito a trabalho externo 
e desabrigado. 
  
 
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
  a) Idade: Mínima de 18 anos de idade; 
 b) Instrução: ser alfabetizado; 
  c) Outros: Declaração de bens  e  valores que  constituem  o seu  patrimônio, por ocasião 
da posse 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo II 
 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS  
DE ASSESSORAMENTO 

 
 

CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA  
PADRÃO: CC - 1     FG – 1 
 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a divulgação dos atos e fatos originados nos reais interesses 

Municipais, das diversas células da administração municipal e toda a forma de atividades 
desenvolvidas por qualquer das unidades internas do Executivo Municipal. Compete também atuar 
como porta-voz de governo e assessorar o Prefeito Municipal na coordenação e divulgação das 
atividades de imprensa, publicidade, exposição de ações, diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse político, econômico e social da Administração Pública, bem como a 
coordenação das atividades de imprensa de modo em geral. Compete também organizar, em 
conjunto com o Gabinete, a agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito e tomar as 
providências necessárias para a sua observância. Programar solenidades, em conjunto com o 
Gabinete; coordenar a expedição de convites e anotar as providências que se tornarem necessárias 
ao fiel cumprimento dos programas; coordenar as solicitações de entrevistas coletivas ou individuais; 
acompanhar o Prefeito em suas viagens, quando solicitado. Assessor de Imprensa: Além do 
elemento de confiança da autoridade nomeante, é responsável por manter um estreito 
relacionamento com todas as secretarias, para a compilação de matéria para publicação; elaborar o 
teor dos textos a serem veiculados na imprensa; coordenar a distribuição da matéria a ser veiculada 
na imprensa; organizar as entrevista coletivas de autoridades municipais; acompanhar as 
autoridades municipais, quando necessário, para a compilação das informações, de forma precisa e 
concisa; executar outras atividades correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino médio. 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARGO: CHEFE DE GABINETE  
PADRÃO: CC -  3   FG – 3 
 
ATRIBUIÇÕES: Assessorar diretamente o Prefeito Municipal, nos atos de gestão e da 

administração dos negócios públicos em todos os assuntos atinentes ao Governo, desenvolvendo 
atividades administrativas e burocráticas, inclusive durante viagens e eventos para representar o 
Município. Exercer a direção-geral; orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Gabinete;  
Promover atividades de coordenação político-administrativas da Prefeitura com os munícipes, 
pessoalmente, ou por meio de entidades que os representem; Coordenar as relações do Executivo 
com o Legislativo, providenciando os contatos com os vereadores, recebendo suas solicitações e 
sugestões, encaminhando-as e/ou tomando as devidas providências e, se for o caso, respondendo-
as; Acompanhar a tramitação, na Câmara Municipal, dos projetos de lei de interesse do Executivo e 
manter controle que permita prestar informações precisas ao prefeito; Promover o atendimento das 
pessoas que procuram o prefeito, encaminhando-as para solucionar os respectivos assuntos, ou 
marcando audiências; Organizar as audiências do prefeito, selecionando os assuntos;  Representar 
oficialmente o prefeito, sempre que para isso for credenciado; Proferir despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba ao prefeito e despacho decisórios em processos de sua competência; 
Despachar pessoalmente com o prefeito todo o expediente dos serviços que dirige, bem como 
participar de reuniões coletivas, quando convocadas;  Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar 
necessário, o expediente do Gabinete;  Verificar e visar todos os documentos referentes às despesas 
dos órgãos sob sua direção;  Manter-se a par das decisões do prefeito, resolver os casos omissos, 
bem como as dúvidas; Desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo prefeito, bem 
como fiscalizar todos os fatos externos que comprometam os interesses do município, diligenciando 
junto aos responsáveis diretos por determinada atividade, no sentido de eliminar as irregularidades, 
porventura, existentes; Dar todo respaldo necessário ao Poder Executivo 

 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 

 
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 



CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO AMBIENTAL  
  PADRÃO: CC -  3    FG - 3 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar e controlar o desenvolvimento ambiental no 

Município; Representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas funções de política ambiental 
e defesa do meio ambiente; Superintender o planejamento, organização, execução e controle da 
política ambiental e defesa do meio ambiente, do Município, e fazer cumprir as disposições da Lei 
Orgânica do Município; Atender os interesses dos munícipes nos assuntos do meio ambiente; Manter 
relações públicas e de contatos com os demais órgãos; Promover a integração da comunidade à 
política do meio ambiente desenvolvida pelo Município; Desenvolver mecanismos e instrumentos 
com a finalidade de preservar e melhorar a qualidade de vida no Município; Promover a articulação 
com entidades, públicas ou privadas, internas ou externas, para execução ou desenvolvimento de 
projetos ou atividades de sua competência; Executar e incentivar a arborização urbana, 
principalmente a ornamental; Promover e manter o plantio regular de sementes e mudas ornamentais 
e de sombras para o ajardinamento e florestamento urbano; Promover e incentivar a preservação 
dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável; Manter controle do consumo de materiais 
utilizados, objetivando a sua racionalização; Promover medidas que visem proteger a boa qualidade 
de vida e do meio ambiente; Emitir perecer sobre os pedidos de ocupação do espaço urbano e da 
paisagem natural, analisando o impacto ambiental; Elaborar projetos de recuperação do meio 
ambiente; Manter arquivo, controle e registro das atividades desenvolvidas pelo Departamento; 
Planejar, organizar, executar e controlar as atividades de fiscalização ambiental; Fazer cumprir a 
legislação de preservação e defesa do meio ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços 
públicos, patrimônio municipal e aplicação da legislação pertinente; Promover a execução de visitas 
de fiscalização ambiental; Efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a finalidade de garantir a 
preservação e defesa do meio ambiente, notificando e aplicando penalidades previstas em lei ou 
regulamento; 
 
  CONDIÇÕES DE TRABALHO:   

a) Carga horária de 40 horas semanais. 
 
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino médio na área de Técnicas Agropecuárias ou Técnico Florestal.  
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PADRÃO: CC -  3    FG – 3 
 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar Ações de Assistência Social realizados pela Prefeitura 

Municipal de Coqueiros do Sul. Coordenar e fiscalizar a execução dos trabalhos técnicos e 
administrativos da Secretaria de Assistência Social, Coordenar, fiscalizar, controlar e promover as 
atividades de assistência social, orientar e estimular atividades que promovam bem-estar social, bem 
como visando à melhoria da qualidade de vida; manter o acompanhamento de pacientes e auxiliá-los 
durante o tempo em que estiverem em tratamento; coordenar as atividades, projetos e programas 
sociais da Secretaria, providenciar o encaminhamento de paciente aos diversos órgãos e entidades 
após o diagnóstico social; fazer contatos com outros órgãos, visando ao intercâmbio do serviço de 
assistência social; elaborar, implementar, executar e avaliar projetos relativos ao serviço de 
assistência social. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA INGRESSO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio  
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXA RIFADO   

   PADRÃO: CC -  3    FG – 3 
 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, Coordenar, Supervisionar as atividades relacionadas com o 
Almoxarifado e patrimônio dos Diversos Setores e das atividades de Compras e Licitações do 
Município. Planejar, coordenar, orientar, supervisionar e dirigir todas as atividades relacionadas com 
compras, licitações, e controle patrimonial dos bens da Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul; 
gerenciar a execução dos contratos administrativos e outros gerados através de procedimentos 
licitatórios; promover compras, e licitações através de comissão instituída para esse fim; gerenciar o 
armazenamento, controle e distribuição interna de materiais e equipamentos; gerenciar a execução 
de serviços de manutenção do mobiliário e de outros materiais e equipamentos permanentes, 
inclusive através de terceiros; gerenciar e manter a frota de veículos do Centro Administrativo 
Municipal; Coordenar a elaboração de controle de frotas da Municipalidade; gerenciar os serviços 
terceirizados na sua área de competência; outras atribuições correlatas. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio  
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 



 

   CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG EM  
 PADRÃO: CC -  3    FG - 3 

 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e dirigir o departamento Municipal de Estradas e Rodagem, 

dentro da secretaria municipal de Obras, em estreita colaboração com o Secretário da referida pasta, 
visando o bom andamento dos serviços municipais. Executar tarefas afins. Coordenar e elaborar 
estudos que visem ao aperfeiçoamento dos planos e programas governamentais; Coordenar e 
supervisionar as obras realizadas na área rural do Município. Definir diretrizes, metodologias e 
normas técnicas de planejamento com vistas a melhorar o desempenho das atividades e ações da 
Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito; Coordenar, elaborar e atualizar os 
planos e programas estratégicos da Secretaria; Propor ações de integração das políticas pertinentes 
as vias publicas; Articular parcerias com o setor público e privado, objetivando viabilizar a 
implementação dos empreendimentos; Zelar pela qualidade e eficiência dos serviços prestados pelos 
servidores da secretaria municipal; Executar atividades correlatas.  

 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 



 

CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS  
PADRÃO: CC 3 – FG 3 
 
 ATRIBUIÇÕES:  Melhorar a vida urbana, facilitando os deslocamentos e assegurando o 

acesso das pessoas às suas casas, ao trabalho, aos serviços de lazer, de maneira confortável, 
segura, eficiente e acessível; Executar o controle e a manutenção dos serviços de iluminação 
pública, incluindo projetos de ampliação; Implantar, controlar e a manter o sistema de sinalização 
urbana; Conservar e manter o patrimônio histórico-cultural; Promover a execução da política de 
ordenamento e disciplinamento dos transportes; Desenvolver as políticas, formalizar e gerir 
concessões para transporte de massa; Propor, implantar e gerir políticas de educação para a 
segurança do trânsito, articulando como órgão de educação do trânsito; Elaborar estudos tarifários 
sobre serviços de transporte público de massa e de táxi, para fixação de suas tarifas; Realizar 
demais atividades correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário de trabalho: 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
a) Idade: mínimo 18 anos 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA 
PADRÃO:  CC 3 – FG 3 

 
ATRIBUIÇÕES: Chefiar, organizar, planejar, dirigir, supervisionar e acompanhar as 

atividades esportivas e culturais, bem como executar programas de todas as modalidades e 
categorias, entre escolas e na comunidade em geral; promover programas recreativos conjuntamente 
com escolas, grupo de jovens e outros diversos; deverá agir sempre de acordo com a determinação 
do Secretário da pasta; executar outras atividades afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 

 
          REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio;  
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CARGO: COORDENADOR DAS UNIDADES SANITARIAS 
PADRÃO: CC -  2   FG – 2 
 
ATRIBUIÇÕES: Organizar, coordenar e orientar a equipe em questões administrativas e 

de execução de atividades; Implantar, coordenar e acompanhar programas e  projetos de saúde. 
Responsabilizar-se pelo bom funcionamento da unidade de saúde sob sua responsabilidade; propor 
e acompanhar medidas que visem à racionalização e aperfeiçoamento dos serviços prestados pela 
unidade municipal; coordenar e supervisionar as atividades administrativas de apoio da unidade sob 
sua responsabilidade; elaborar relatórios referentes às atividades da unidade de saúde; atender às 
normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 

 
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

d) Idade mínima de 18 anos; 
e) Instrução: Ensino Médio;  
f) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 



CARGO:  COORDENADOR DE TURMA  
PADRÃO: CC -    2   FG – 2 
 
ATRIBUIÇÕES: Chefiar as atividades de uma turma de serviços, organizando e 

orientando os trabalhos específicos da mesma, controlando o desempenho do pessoal, para 
assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalhos. Examinar o funcionamento das 
atividades de rotina, observando o desenvolvimento efetivando estudos e ponderações a respeito, 
para propor medidas de simplificação e melhoria dos trabalhos, distribuir os trabalhos dando 
orientações e informações a respeito dos mesmos, para assegurar sua eficiente execução; organizar 
a escala de férias de sua turma; prestar informações sobre processos, papéis e serviços que estão 
sob seu controle e execução, afim de que os interessado possam saber a respeito, elaborar 
relatórios, fazendo exposições pertinentes, para informar sobre o andamento dos trabalhos; 
promover o comportamento disciplinar entre os servidores sob sua responsabilidade, incentivando-os 
ao cumprimento dos regulamentos, ordens e instruções de serviço, para obter um clima favorável ao 
maior rendimento no trabalho; avaliar a produção tanto no aspecto qualitativo quanto ao quantitativo, 
considerando a eficiência de cada servidor e os recursos materiais disponíveis, para concluir a 
respeito e determinar novos procedimentos, se for o caso; executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 

 
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 



 CARGO:  COORDENADOR DOS PREGÕES MUNICIPAIS   
PADRÃO: CC – 2  FG - 2 
 
ATRIBUIÇÕES:  Prestar assessoramento na Elaboração dos processos e editais de 

licitação, cuja modalidade seja o Pregão; proceder o credenciamento dos interessados em participar 
do pregão; receber, abrir, examinar e classificar as propostas iniciais de preços apresentados; 
conduzir a sessão pública do pregão e dos procedimento relativos aos lances e à escolha da 
proposta de menor preço;  abertura e análise da documentação de habilitação dos licitantes 
vencedores; recebimento e processamento da documentação do processo licitatório respectivo, com 
todos os atos essenciais do pregão, com vistas à aferição de sua regularidade pelos órgãos de 
controle;  receber a processar os recursos interpostos;  providenciar a adjudicação do objetivo do 
certame ao licitante vencedor, em caso de não haver interposições de recursos;  preparar e elaborar 
a ata; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; proceder o encaminhamento do processo 
devidamente instruído para o julgamento dos recursos, adjudicação, homologação e contratação pela 
autoridade competente e, no caso de não haver recursos para homologação e contratação e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao procedimento. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário de trabalho: 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
a) Idade: mínimo 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 



 

CARGO:   COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
AGRICULTURA   
PADRÃO: CC- 2   FG- 2  
 
ATRIBUIÇÕES:  Planejar juntamente com o Secretário Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente, as ações do Departamento Técnico da Secretaria. Coordenar as ações do Departamento 
Técnico da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente; Ministrar palestras e cursos de 
treinamento interno e externo. Contribuir na implementação das ações planejadas e coordenadas 
pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário de trabalho: 40 horas semanais. 
 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
a) Idade: mínimo 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 
 

 

 

 



CARGO: COORDENADOR TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
PADRÃO: CC -  2   FG – 2 
 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência ao serviço de enfermagem; coordenar, executar e 

avaliar tal assistência; priorizar as necessidades dos serviços, dando os encaminhamentos devidos; 
orientar e supervisionar a equipe de enfermagem no uso de equipamentos e materiais nos serviços; 
participar da avaliação das necessidades de treinamento e aprimoramento científico, bem como da 
realização dos mesmos; planejar pesquisas; dar orientações a pacientes, familiares e 
acompanhantes. 

 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínimo de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 



CARGO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO  
PADRÃO: CC -  2   FG – 2 

 
ATRIBUIÇÕES: Organizar, planejar, dirigir e acompanhar e orientar os setores de 

fiscalização e arrecadação, quanto a cobrança de tributos e taxas de competência municipal; 
acompanhar a aplicação da legislação tributária, a emissão de certidões e o andamento dos 
processos tributários;vistoriar o levantamento anual de ICMS, a digitação dos talões de produtor rural 
e as guias mensais das empresas; acompanhar a execução e cobrança da dívida ativa; coordenar e 
supervisionar os trabalhos referentes a arrecadação de tributos municipais e controlar a dívida ativa; 
criar programas de capacitação de servidores para atendimento ao público; deverá agir sempre de 
acordo com a determinação do Secretário da pasta, a quem prestará assessoria. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 40 horas semanais. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO  
PADRÃO: CC -  4   FG – 4 
 
ATRIBUIÇÕES: Formular e implementar o planejamento estratégico e integrado do 

município; Promover e coordenar as articulações entre os órgãos da administração municipal, 
estadual e federal, e outros órgãos representantes da sociedade civil no interesse do 
desenvolvimento do município;  Formular e aprimorar estratégias, normas, indicadores e padrões de 
operacionalização de ações governamentais, no âmbito do Município;  Promover e estimular a 
execução das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, social e urbano do 
município;  Articular e orientar a modernização e a reforma da administração municipal;  Desenvolver 
os programas de consórcios, concessões e de parcerias públicas e privadas;  Desenvolver e detalhar 
projetos técnicos de interesse do município;  Elaborar e coordenar o sistema de planejamento e de 
orçamento, os planos plurianuais, de metas e de integração de ações e as propostas orçamentárias 
em articulação com as diversas secretarias e demais órgãos da estrutura do Município;  Formular e 
coordenar os planos municipais de desenvolvimento urbano, social, econômico, científico e 
tecnológico;  Planejar e executar o plano de desenvolvimento integrado das atividades econômicas 
do Município, fomentando a atração e a seleção de investimentos públicos e privados;  Apoiar os 
trabalhos dos conselhos de desenvolvimento econômico, urbano, saneamento e meio ambiente;  
Avaliar e monitorar a ação governamental e dos órgãos e entidades da administração pública 
municipal na consecução de metas e programas prioritários, definidos pelo Prefeito;  Atuar nas ações 
relativas a emergência e calamidade pública, no âmbito da defesa civil do Município; Articular e 
propor políticas municipais de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços; Formular 
política de apoio à micro empresa, empresa de pequeno porte e artesanato; Coordenar a execução 
do plano diretor do Município;  Promover medidas compatíveis com a destinação institucional do 
órgão; Desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo chefe do poder 
executivo. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Carga horária de 32 horas semanais. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

d) Idade: mínimo de 18 anos; 
e) Instrução: Superior Completo nas áreas de Administração, Economia ou 

Contabilidade. 
f) Outras: Cargo de livre nomeação e exoneração. 

 
 



CARGO:  SECRETÁRIO MUNICIPAL  
 

PADRÃO: Subsídio Estabelecido pelo Legislativo Muni cipal  
 
ATRIBUIÇÕES:  Com base na política, diretrizes e Planos traçados e aprovados pelo 

Prefeito, estabelecer as estratégias de ação de suas áreas na procura de atingir os objetivos 
definidos. Estudar e por em ação métodos e procedimentos para atingir os objetivos fixados. Propor 
e implementar programas e projetos e apurar os resultados das atividades e suas respectivas áreas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
 
Horário de trabalho : 40 horas semanais. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
 
d) Idade: mínimo 18 anos 
e) Outras : Cargo de livre nomeação e exoneração. 



 

Anexo III 
 

SITUAÇÃO EXISTENTE  SITUAÇÃO PREVISTA  
Almoxarife Almoxarife 
Atendente de Creche Atendente de Creche 
Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem 
Contador Contador 
Eletricista Eletricista/Instalador 
Enfermeiro Enfermeiro 
Arquiteto Engenheiro Civil 
Escriturário Escriturário 
Escriturário Auxiliar Escriturário Auxiliar 
Agente Tributário Fiscal Municipal 
Médico Médico Clinico 
Médico Veterinário Médico Veterinário 
Motorista Motorista 
Cirurgião Dentista Odontólogo 
Operador de Máquina Operador de Máquina 
Operário Operário 
Recreacionista Recreacionista 
Secretário de Escola Secretário de Escola 
Servente Servente 
Técnico Agrícola Técnico Agrícola 
Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem 
Telefonista Telefonista 
Tesoureiro Tesoureiro 
Vigilante Vigilante 

 
 

 


