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CARGO DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

ADVOGADO 

• representar o IPASC, em juízo ou administrativamente, em qualquer esfera ou 
órgão, inclusive perante os Tribunais Superiores, quando assim lhe for outorgado 
mandato, em processos em que o mesmo seja parte, autor, réu ou litisconsorte, 
devendo comparecer às audiências e tomando sua defesa para pleitear uma 
decisão favorável, bem como realizar o acompanhamento processual contínuo;  

• redigir ou elaborar documentos jurídicos, análises, interpretações, 
pronunciamentos, pareceres, editais, contratos, termos de compromissos e outras 
informações de natureza previdenciária, administrativa, tributária, trabalhista ou 
outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequada;  

• atender e prestar assessoramento jurídico ao Presidente do IPASC e aos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal da autarquia municipal;  

• emitir pareceres e interpretações legais aos Projetos de Lei e Resoluções oriundos 
dos Poderes Executivo e Legislativo;  

• acompanhar alterações, revisões e atualizações da legislação federal, estadual e 
municipal relacionadas ao Regime Próprio de Previdência Social, e especialmente 
as relacionadas ao Direito Constitucional, Previdenciário, Administrativo, Tributário 
e Processual;  

• confeccionar minutas de projetos de lei, minutas de resoluções e portarias que 
envolvam matérias de interesse do IPASC, no âmbito de suas competências legais;  

• emitir pareceres para a concessão de benefícios previdenciários;  

• emitir pareceres para qualquer matéria que envolva os interesses do  IPASC;  

• participar de sindicâncias de processos administrativos instaurados no âmbito da 
autarquia municipal;  

• representar o IPASC quando designado, em comissões e conselhos de que o 
mesmo faça parte;  

• confeccionar Informações para Mandados de Segurança impetrados contra os 
Diretores do IPASC;  

• realizar o acompanhamento de todos os processos judiciais e administrativos em 
que os Diretores Presidente e Administrativo do IPASC for autor, réu ou 
litisconsorte, em face ao exercício de suas atribuições perante a autarquia 
municipal e durante o mandato;  

• acompanhar o registro e homologação dos processos do IPASC perante o Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, prestando informações, apresentando 
recursos e formulando sustentação oral quando necessário;  

• acompanhar os processos administrativos internos referentes a licitações, na 
aposição de visto em geral, em especial referentes a contratações diretas, dispensa 
e inexigibilidade de licitação, contratos administrativos e convênios a serem 
firmados pelo IPASC, dirimindo dúvidas suscitadas quanto ao aspecto jurídico das 
questões a estes atinentes;  

• acompanhar os processos administrativos internos referentes aos assentamentos 
funcionais e outros assuntos de interesse da autarquia municipal;  

• realizar o atendimento dos beneficiários do IPASC, prestando informações jurídicas 
acerca da concessão de benefícios, sistema de contribuições dentre outras 
matérias atinentes aos serviços prestados na autarquia;  

• analisar documentos funcionais e pessoais dos beneficiários do IPASC para efeito 
de concessão de aposentadorias e pensões;  

• acompanhar a instrução e montagem dos processos de concessão, manutenção e 
revisão de aposentadorias e pensões de acordo com os padrões estabelecidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério da Previdência Social;  

• responder as diligências e processos instaurados pelo Tribunal de Contas do 
Estado;  

• realizar a confecção de ofícios, portarias e outros expedientes sempre que 
solicitado;  

• zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;  

• executar tarefas correlatas;  

• atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho.  
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CARGO DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

• executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por 
telefone, fax e internet;  

• executar atividades de recepção, atendendo servidores de outras unidades 
administrativas, beneficiários do IPASC e visitantes, identificando-os e indagando 
suas pretensões para informá-los ou encaminhá-los às pessoas ou órgãos 
desejados;  

• executar registro, controle, digitação, arquivo, de todo e qualquer serviço de caráter 
administrativo;  

• operar computadores digitais, acionando os dispositivos de comando e periféricos, 
observando e controlando as etapas de programação dentro dos critérios definidos;  

• preencher formulários, fichas, mapas, relações, requisições e outros documentos, 
registrando e/ou transcrevendo dados e informações, pré-determinadas;  

• expedir, receber papéis, documentos, processos e materiais providenciando a sua 
adequada distribuição, tramitação e encaminhamento;  

• executar serviços de datilografia e digitação em geral, copiando textos, tabelas, 
quadros demonstrativos, bem como emitindo formulários, certidões, relatórios, 
alimentar banco de dados, entre outros;  

• efetuar levantamento e prestar auxílio em pesquisas e outros trabalhos, de acordo 
com a orientação de seu superior;  

• executar atividades de cadastramento e censo, mediante levantamentos originais 
ou de atualização, conforme determinação de chefia;  

• auxiliar e/ou efetuar cálculos e conferências em geral dentro de sua área de 
atuação, conforme determinação da chefia;  

• organizar dados, registros e arquivar documentos, classificando-os por matérias, 
ordem alfabética ou outro sistema de classificação para possibilitar um controle 
sistemático do mesmo;  

• realizar, segundo instruções recebidas, o levantamento para balancetes, inventários 
e balanços do IPASC;  

• efetuar registros contábeis de pequena complexidade;  

• registrar e controlar, dentro outros, empréstimos de livros, revistas, periódicos, 
documentos, projetos e publicações em geral;  

• requisitar e distribuir materiais de consumo necessários ao serviço;  

• operar máquina fotocopiadora, extraindo cópias conforme requisição dos órgãos 
interessados;  

• zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;  

• informar processos administrativos;  

• executar tarefas correlatas;  

• atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho.  
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AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

 

 

 

• remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou 
limpando-os com produtos/materiais adequados;  

• limpar escadas, pisos, paredes, janelas, calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, 
ou limpando-os com produtos/materiais adequados; 

• limpar utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, entre outros; 

• arrumar banheiros, limpando-os com sabão, detergente e desinfetante, 
reabastecendo-os de papel higiênico, toalhas e sabonetes; 

• coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras; 

• preparar e servir chá, café ou água, bem como outras substâncias desde que não 
alcoólicas ou tóxicas; 

• executar serviços de limpeza da área externa da sede do IPASC, varrendo ou 
lavando calçadas, pátios, paredes, janelas; 

• auxiliar na execução dos trabalhos de almoxarifado, no recebimento, 
armazenamento e distribuição dos materiais e/ou equipamentos; 

• regar e cuidar das flores e demais vegetação ornamental nas áreas interna e 
externa da sede do IPASC; 
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• transportar, carregar e descarregar materiais de viaturas, arrumar móveis, 
equipamentos, volumes e materiais em geral; 

• executar serviços de coleta e entrega de documentos. Processo, correspondências, 
encomendas e outros afins dirigindo-se aos locais solicitados, recebendo e/ou 
entregando o material, objetivando atender as solicitações e necessidades 
administrativas do IPASC;  

• executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por 
telefone e fax; 

• executar atividades de recepção, atendendo servidores de outras unidades 
administrativas, beneficiários do IPASC e visitantes, identificando-os e indagando 
suas pretensões para informá-los ou encaminhá-los às pessoas ou órgãos 
desejados; 

• zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;  

• atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

• executar outras atividades correlatas.  
 

 


