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MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

Telefone: (48) 3463-8100 – adm@forquilhinha.sc.gov.br 

Avenida 25 de Julho, 3400, Centro – Forquilhinha – SC – 88.850-000 

LEI Nº 2.623, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DO PLANO 

DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

 

 

TÍTULO I 

 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a atualização e ajustes do plano de cargos e 

remuneração dos servidores públicos Municipais, fundamentado nos Princípios da Qualidade 

Profissional e desempenho das atribuições com a finalidade de assegurar a continuidade de ação 

administrativa e o aprimoramento e eficiência do serviço público municipal, vinculados ao 

regime jurídico, instituído por Lei Municipal própria. 

 

Art. 2º Os cargos, funções e respectivas remunerações vigentes na legislação que 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL, serão regidas na forma da legislação aplicável e pelo Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais. 

 

 

TÍTULO II 

 

Da Estrutura dos Cargos e Remuneração 

 

Art. 3º Integram-se na Estrutura dos Cargos e Remuneração do Quadro de 

Funcionalismo Municipal: 

I - Quadro de Pessoal e Estrutura Organizacional; 

II - Progressão Funcional; 

III - Tabela Salarial; 

 

§ 1º O Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal será regido por Lei 

específica. 

 

§ 2º Aplicam-se aos servidores do quadro de provimento efetivo da Fundação 

Municipal do Meio Ambiente as disposições da presente Lei, que não conflitarem com a Lei 

Municipal nº 1.338/2007, ou sucedânea, e suas alterações. 

 

Art. 4º Para fins desta Lei, definem-se: 

I - CARGO: Conjunto de funções e responsabilidades, com denominações próprias; 

II - QUADRO DE PESSOAL: Conjunto de cargos de provimento efetivo; 
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III - NÍVEL DE REFERÊNCIA: O grau de requisito exigido no ingresso, de acordo 

com a habilitação exigida em cada categoria funcional; 

IV - CATEGORIA FUNCIONAL: É o conjunto de atividades desdobráveis, 

identificadas pela natureza e pelo grau de conhecimento exigível para o seu conhecimento; 

V - GRUPO OCUPACIONAL: É o conjunto de categorias funcionais segundo a 

correlação e afinidades entre as atividades de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau de 

conhecimento necessário ao exercício das respectivas atribuições; 

VI - AMPLITUDE DE REFERÊNCIA: Graduação horizontal ascendente com cada 

nível dos cargos de cada grupo; 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Composição do Quadro de Pessoal e da Estrutura Organizacional 

 

Art. 5º Os cargos do Quadro de Pessoal da Administração do Município de 

Forquilhinha, compõe-se dos cargos de provimento efetivo, classificados e inseridos nos grupos 

operacionais abaixo relacionados e contidos no Anexo I desta Lei: 

 

I - ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, 

Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Ambiental Farmacêutico, 

Fiscal Sanitário, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Cirurgião 

Geral, Médico Endocrinologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista-Obstetra, Médico 

Infectologista, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico do PSF, Médico 

Ortopedista, Médico Ortopedista-Traumatologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico 

do Trabalho, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo do PSF, Psicólogo, 

Quiropraxista, Terapeuta Ocupacional. 

 

II – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR PLANTONISTA – ANS/P 

 

Médico Plantonista. 

 

III - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – OAG 

 

Agente Administrativo, Agente de Serviços Públicos, Agente Sanitário, Analista de 

Recursos Humanos, Artesão, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Desenhista, 

Eletricista, Fiscal de Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal Sanitário Auxiliar, Músico, Orientador 

Social, Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em 

Enfermagem, Técnico em Enfermagem do PSF, Técnico de Higiene Dental, Técnico em 

Informática, Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

IV - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA 

EDUCAÇÃO - OAG-E 
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Auxiliar de Educação. 

 

V - ATIVIDADES DE TRANSPORTE E SERVIÇOS AUXILIARES - TSA 

 

Borracheiro, Carpinteiro, Mecânico, Mecânico Operador de Parque de Britagem, 

Monitor, Motorista, Operador de Equipamentos, Pedreiro, Pintor, Telefonista 

 

VI - ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS - SGV 

 

Agente de Serviços Gerais e Vigia. 

 

VII - ATIVIDADES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS 

 

 Agente Comunitário de Saúde. 

 

Parágrafo Único. As atribuições dos cargos do Quadro de Pessoal da Administração 

do Município de Forquilhinha, estão dispostos, de forma sucinta, no ANEXO VII da presente 

Lei, aos quais se atribuem ainda as competências específicas do setor em que o servidor estiver 

lotado e disposições dos editais de concurso público. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Da Progressão Funcional 

 

Art. 6º O progresso funcional dar-se-á: 

 

I – Pela promoção por antiguidade; 

II – Pela promoção por merecimento; 

III – Pela promoção por aperfeiçoamento 

IV – Pela promoção por formação escolar. 

 

Seção I 

 

Da Progressão Funcional por Antiguidade 

 

Art. 7º O progresso funcional por antiguidade consiste na movimentação do 

empregado público, de uma referência para a referência imediatamente superior, dentro da 

amplitude dos vencimentos do respectivo cargo, conforme os ANEXOS III a VI desta Lei. 

 

Art. 8º Para efeito de promoção, a antiguidade é determinada pelo tempo de serviço 

no cargo para qual prestou concurso. 

 

§ 1º A promoção referida no “caput” deste artigo, será concedida a todo o servidor 

público do Quadro Efetivo, após completar 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo para 

qual prestou concurso, inclusive considerando períodos anteriores à vigência da presente Lei. 
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§ 2º Conta-se tempo para a promoção por antiguidade o tempo em que o servidor 

exerceu cargo em comissão, sendo que somente terá direito em receber a pecúnia, quando 

retornar a exercer a função do quadro efetivo. 

 

Seção II 

 

Da Progressão Funcional por Merecimento 

 

Art. 9º A promoção por merecimento será realizada sem mudança de cargo, 

atendidas as condições de assiduidade, produtividade, pontualidade, fiel cumprimento de 

atribuições, eficiência e disciplina. 

 

§ 1º O sistema de avaliação de desemprego funcional, condição para obtenção da 

progressão por merecimento, será objeto de estudo da Secretaria de Administração e Finanças e 

instituído por ato do Chefe do Poder Executivo, observado o interesse da administração e os 

princípios constitucionais pertinentes. 

§ 2º A Progressão por merecimento ocorrerá dentro do mesmo cargo, após o 

cumprimento do estágio probatório pelo resultado satisfatório de desempenho no exercício do 

cargo. 

§ 3º A progressão por merecimento ocorrerá no mês de maio do respectivo ano de 

competência, conforme disposto no art. 12, alternadamente com o interstício da progressão por 

aperfeiçoamento, sendo vedado o recebimento simultâneo de ambas no mesmo ano. 

 

§ 4º Para fazer jus ao benefício deste artigo, será considerado o efetivo exercício, na 

forma da legislação vigente. 

 

§ 5º A avaliação de desempenho do servidor será feita com ciência do mesmo, 

assegurado o princípio da ampla defesa.  

 

§ 6º A progressão por merecimento dará ao servidor público o acesso ao valor 

equivalente a 1,0% (um por cento) aplicados, não cumulativamente, sempre sobre valor do 

primeiro Nível de Referência do cargo correspondente, até o limite de 15 progressões. 

 

Seção III 

 

Da Progressão Funcional por Aperfeiçoamento 

 

Art. 10. A progressão por horas de aperfeiçoamento será concedida pela apresentação 

de certificado de cursos, devidamente registrado no órgão que o emitiu, na área de provimento 

do servidor, na proporção de, no mínimo, 30 (trinta) horas/aula de curso, para os ocupantes dos 

cargos dispostos no GRUPO IV - Atividades Operacionais e de Administração Geral da 

Educação - OAG-E, V - Atividades de Transporte e Serviços Auxiliares – TSA, VI - Atividades 

de Serviços Gerais e Vigias – SGV e VII - Atividades Agente Comunitário de Saúde – ACS; no 

mínimo 80 (oitenta) horas/aula de curso, para os ocupantes dos cargos dispostos no GRUPO III – 

Atividades Operacionais de Administração Geral – OAG e, no mínimo,120 (cento e vinte) 
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horas/aula de curso, para os ocupantes dos cargos dispostos no GRUPO I – Atividades de Nível 

Superior – ANS e GRUPO II – Atividades de Nível Superior Plantonista – ANS/P, todos 

dispostos no Anexo I da presente Lei. 

 

§ 1º A comprovação das horas mencionas no “caput” dar-se-á pela apresentação de 

um ou mais certificados. 

 

§ 2º A primeira Progressão Funcional por Aperfeiçoamento, ocorrerá no mês de maio 

do respectivo ano de competência, conforme disposto no art. 12, alternadamente com o 

interstício da progressão por merecimento, sendo vedado o recebimento simultâneo de ambas no 

mesmo ano, conforme dispuser o regulamento. 

 

§ 3º Serão válidos para a obtenção da progressão os cursos devidamente certificados, 

realizados a partir da aprovação da presente Lei. 

 

§ 4º Os cursos de aperfeiçoamento realizados anteriormente ao ingresso do servidor 

no serviço público municipal de Forquilhinha não serão válidos para a progressão mencionada 

no caput deste artigo. 

 

§ 5º O servidor terá direito de requerer o acesso à progressão por aperfeiçoamento 

somente ao completar o quantitativo mínimo de 30, 80 ou 120 horas/aula de curso, conforme o 

caso, no exercício em que não for aplicada a progressão por merecimento. 

 

§ 6º Eventuais horas excedentes para o cumprimento do quantitativo mínimo de 

horas/aula não poderão ser aproveitados para progressões posteriores. 

 

§ 7º A presente progressão ocorrerá somente após o cumprimento do estágio 

probatório. 

 

§ 8º A progressão por aperfeiçoamento dará ao servidor público o acesso ao valor 

equivalente a 1,0% (um por cento) aplicados, não cumulativamente, sempre sobre valor do 

primeiro Nível de Referência do cargo correspondente, até o limite de 10 progressões. 

 

Seção IV 

 

Da Progressão Funcional por Formação Escolar 

 

Art. 11. Aos servidores ocupantes de cargo de nível fundamental, sem habilitação 

específica, aos ocupantes de cargos de nível médio, com habilitação profissional em nível de 2º 

grau ou equivalente e aos ocupantes de nível superior, com habilitação profissional em nível 

superior de pós-graduação e/ou demais níveis subsequentes, transcorrido o período do estágio 

probatório, será concedida progressão funcional, a título de formação escolar, quando comprovar 

escolaridade superior à exigida para o ingresso. 
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 § 1º A progressão por Formação Escolar se dará na apresentação do diploma ou 

certificado, que comprove a nova escolaridade, sendo esta superior à exigida para o ingresso na 

carreira, devidamente registrado no órgão competente. 

 

§ 2º A presente progressão ocorrerá somente após o cumprimento do estágio 

probatório. 

 

§ 3º A progressão por Formação Escolar dará ao servidor público o acesso ao valor 

equivalente a 5% (cinco por cento) aplicados ao valor do primeiro Nível de Referência do cargo 

correspondente, em progressão única, mediante requerimento do interessado e comprovação da 

escolaridade superior a exigida para o ingresso no cargo. 

 

Art.  12. As progressões de que tratam os artigos 9° e 10, serão aplicadas a partir de 

2023 e 2024, respectivamente e as progressões de que tratam os artigos 7° e 11, serão aplicadas a 

partir do exercício de 2022, no que se refere à pecúnia, permitida a comprovação de acesso a 

qualquer tempo. 

 

§ 1º. As progressões de que tratam os artigos 7º, 9°, 10 e 11, integram à remuneração 

para todos os efeitos, inclusive previdenciários. 

§ 2º As progressões de que tratam os artigos 9°, 10 e 11, integram à remuneração 

para efeitos previdenciários, exceto aos servidores com direito à paridade e integralidade de que 

trata a Lei nº 1325/2007. 

   

Art. 13. O progresso funcional previsto no Capítulo II desta Lei, aplicável aos 

servidores efetivos, será regulamentado, no que couber, por ato do Chefe do Poder Executivo. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Da Tabela Salarial 

 

Art. 14. As tabelas salariais estão classificadas por grupo ocupacionais, em ordem 

vertical pelo Nível de Referência de classificação das categorias funcionais e na ordem 

horizontal, seguindo os níveis de cada categoria, como forma de fixação dos valores, 

representados nos ANEXOS III, IV e V, como parte integrante desta Lei. 

 

Parágrafo Único. Os Servidores Municipais com carga horária reduzida, receberão 

proporcionalmente a quantia de horas efetivamente trabalhadas. 

 

TÍTULO III 

 

Do Enquadramento 

 

Art. 15. Ficam mantidos os enquadramentos funcionais executados até a entrada em 

vigor da presente Lei, legalmente autorizados. 
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§ 1º Ficam mantidos os vencimentos enquadrados e legalmente autorizados, com 

base na tabela de vencimento do respectivo grupo ocupacional, de acordo com a classificação da 

categoria funcional, no seu Nível de Referência, combinado com a Amplitude de Referência. 

 

§ 2º Ficam mantidos, para os servidores beneficiados com o adicional por tempo de 

serviço, na forma do art. 53 e seguintes da Lei Municipal nº 487/98, o adicional já incorporado 

ao salário e enquadrado no respectivo Nível de Referência. 

 

§ 3º Caso ocorram novos enquadramentos, a Secretaria de Administração e Finanças 

realizará estudos levando em conta os atuais vencimentos básicos e vantagens individuais, 

formalizando o enquadramento mediante ato do Poder Executivo Municipal. 

 

 

TÍTULO IV 

 

Do Ingresso 

 

Art. 16. O ingresso dos Cargos do Quadro de Pessoal, no serviço Público Municipal, 

dar-se-á, nos termos desta Lei e demais disposições legais aplicáveis, através de concurso 

público. 

 

§ 1º Constituem requisitos de habilitação profissional para o ingresso nos cargos de 

que trata o “caput” deste artigo, os constantes no ANEXO II desta Lei. 

 

§ 2º O ingresso de que trata o “caput” deste artigo, dar-se-á no primeiro Nível e 

primeira Amplitude de Referência do cargo, conforme os ANEXOS III a VI desta Lei. 

 

§ 3º Ficam acrescidos no Anexo VI da presente Lei, para todos os cargos do quadro 

efetivo, um nível de referência, que passam a contar com seis Níveis de Referência, nestes 

incluída a Amplitude de Referência de ingresso. 

 

 

TÍTULO V 

 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 17. A implantação da estrutura com a respectiva classificação dos cargos 

estabelecidos nesta Lei e correspondentes progressos funcionais, dar-se-á de forma gradativa e 

sistemática, observadas as disposições e os limites estatuídos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 18. Os servidores estatutários efetivos, investidos em cargos em comissão, 

funções de confiança e funções gratificadas contarão o tempo de exercício correspondente para 

fins de desenvolvimento funcional, nos termos da presente Lei. 

 

Art. 19. Aos servidores contratados temporariamente serão aplicados às disposições 

contidas nesta Lei, exceto o que se refere o Capítulo II, que trata do progresso funcional. 
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Art. 20. Os atuais servidores investidos no cargo de Auxiliar Administrativo serão 

enquadrados no Nível de Referência 09 a 14, do Grupo III, Atividades Operacionais e de 

Administração Geral – OAG, na forma do Anexo VI da presente Lei, aplicando-se equivalência 

à nova referência e enquadramento funcional, da referida tabela. 

§ 1º O enquadramento descrito no caput, não prejudica a contagem do período 

aquisitivo à obtenção das amplitudes de referência e vantagens pessoais já adquiridos pelo 

servidor, ainda, sem prejuízo à remuneração. 

§ 2º As vagas que integram o cargo de Auxiliar Administrativo serão extintas à 

medida que vagarem. 

 Art. 21. O cargo de Médico Plantonista, nível de referência ANS/P 01 a 06, terá sua 

remuneração paga por hora trabalhada (horista), no valor disposto no respectivo nível de 

referência, até o limite mensal de 120 (cento e vinte) horas, assegurando todos os direitos que a 

legislação municipal vier a assegurar aos demais servidores. 

§ 1º As horas trabalhadas acima do limite mensal de 120 (cento e vinte) horas serão 

pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento). 

 

§ 2º Está incluso no valor do nível de referência ANS/P 01 a 06 a remuneração do 

repouso semanal remunerado. 

 

Art. 22. O exercício do cargo efetivo de Advogado é exercido em regime de 

dedicação exclusiva. 

 

Art. 23. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos do Município, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 

de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito. 

 

Art. 24. As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta das 

dotações próprias do orçamento vigente, no elemento das despesas de Pessoal.  

 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais 

n.º 751/2001, 1193/2006, 1248/2006, 1286/2007, 1294/2007, 1360/2008, 1373/2008, 1409/2008, 

1665/2011, art. 3° da Lei 1834/2013, 1941/2013, 1976/2014, 1979/2014, 2082/2015, 2175/2016, 

2230/2017, 2241/2017, 2246/2017, 2316/2018, 2391/2019, e artigos 4°, 5°, 6° e 7° da Lei 

2393/2019,  

 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º 

de agosto de 2022. 

 

Forquilhinha, 2 de agosto de 2022. 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 

 

Publicado no mural e registrado em 2 de agosto de 2022. 
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ANEXO I 

 

GRUPOS OCUPACIONAIS E CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

GRUPO I - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS  

- Advogado 

- Arquiteto 

- Assistente Social 

- Contador 

- Enfermeiro 

- Enfermeiro do PSF 

- Engenheiro Agrimensor 

- Engenheiro Civil 

- Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

- Farmacêutico 

- Fiscal Sanitário 

- Fiscal de Tributos 

- Fisioterapeuta 

- Fonoaudiólogo 

- Médico 

- Médico Cirurgião Geral 

- Médico Endocrinologista 

- Médico do PSF 

- Médico do Trabalho 

- Médico Geriatra 

- Médico Ginecologista-Obstetra 

- Médico Infectologista 

- Médico Neurologista 

- Médico Oftalmologista 

- Médico Ortopedista 

- Médico Ortopedista-Traumatologista 

- Médico Pediatra 

- Médico Psiquiatra 

- Médico Veterinário 

- Nutricionista 

- Odontólogo 

- Odontólogo do PSF 

- Psicólogo 

- Quiropraxista 

- Terapeuta Ocupacional 

 

GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR PLANTONISTA – ANS/P 

- Médico Plantonista 

 

GRUPO III - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

– OAG 
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- Agente Administrativo 

- Agente de Serviços Públicos 

- Agente Sanitário 

- Analista de Recursos Humanos 

- Artesão 

- Auxiliar Administrativo 

- Auxiliar de Enfermagem 

- Desenhista 

- Eletricista 

- Fiscal de Obras 

- Fiscal de Posturas 

- Fiscal Sanitário Auxiliar 

- Músico 

- Orientador Social 

- Técnico Agrícola 

- Técnico em Contabilidade 

- Técnico em Edificações 

- Técnico em Enfermagem 

- Técnico em Enfermagem do PSF 

- Técnico de Higiene Dental 

- Técnico em Informática 

- Técnico em Radiologia 

- Técnico em Segurança e Medicina do trabalho 

 

GRUPO IV - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

– OAG-E 

- Auxiliar de educação 

 

GRUPO V - ATIVIDADES TRANSPORTE E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA 

- Agente de Serviços Gerais 

- Borracheiro 

- Carpinteiro 

- Mecânico  

- Mecânico Operador de Parque de Britagem 

- Monitor 

- Motorista  

- Operador de Equipamentos 

- Pedreiro 

- Pintor 

- Telefonista 

 

GRUPO VI – ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS – SGV 

- Agente de Serviços Gerais 

- Vigia 
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GRUPO VII - ATIVIDADES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS 

- Agente Comunitário de Saúde 
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ANEXO II  

 

Habilitação profissional 

 

GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

- Advogado 

 

Advogado: Portador de certificado de conclusão de curso 

superior, com registro na OAB e Carteira Nacional de 

Habilitação categoria B. 

 

Médico do PSF, Odontólogo do PSF e Enfermeiro do PSF – 

Portadores do diploma ou certificado de conclusão do curso 

de nível superior em suas respectivas áreas, com registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional. 

 

 

 

Demais cargos: Portador de certificado de conclusão de 

curso superior, com registro no respectivo órgão 

fiscalizador do exercício profissional. 

 

- Arquiteto 

- Assistente Social 

- Contador 

- Enfermeiro 

- Enfermeiro do PSF 

- Engenheiro Civil 

- Engenheiro Agrimensor 

- Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental 

- Farmacêutico 

- Fiscal Sanitário 

- Fisioterapeuta 

- Fonoaudiólogo 

- Médico 

- Médico do PSF 

- Médico Veterinário 

- Nutricionista 

- Odontólogo 

- Odontólogo do PSF 

- Psicólogo 

- Terapeuta Ocupacional 

- Fiscal de Tributos Portador de certificado de conclusão de curso superior de 

Contabilidade ou Direito e Carteira Nacional de Habilitação 

categoria AB. 

- Médico Ginecologista-

Obstetra 

Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em 

Ginecologia/Obstetra. 

- Médico Cirurgião Geral Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Cirurgia 

Geral. 

- Médico do Trabalho Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Medicina do 

Trabalho. 
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- Médico Endocrinologista Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em 

Endocrinologia. 

- Médico Geriatra Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Geriatria. 

- Médico Infectologista Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Infectologia. 

- Médico Neurologista Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Neurologia. 

- Médico Oftalmologista Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Oftalmologia. 

- Médico Ortopedista Portador de Diploma de Ensino Superior em Medicina e 

Curso de Especialização na Área e Registro no respectivo 

Órgão de Classe 

- Médico Ortopedista-

Traumatologista 

Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Ortopedia-

Traumatologia. 

- Médico Pediatra Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Pediatria. 

- Médico Psiquiatra Portador de certificado de conclusão de curso superior, com 

registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional, com título de especialização em Psiquiatria. 

Quiropraxista Portador de certificado de conclusão de curso superior em 

Quiropraxia. 

 

GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR PLANTONISTA – ANS/P 

- Médico Plantonista 

Portador de certificado de conclusão de curso superior, 

com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

 

GRUPO III - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – OAG 

- Analista de Recursos 

Humanos 

Portador de certificado de conclusão de curso superior em 

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo 

em Gestão de Pessoas, ou Administração de Empresas 

- Auxiliar Administrativo 
Portador de certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental. 

- Agente Sanitário 
Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio e 

- Fiscal Sanitário Auxiliar 
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- Fiscal de Obras 

Carteira Nacional de Habilitação categoria AB. 

Diploma de nível médio com formação de técnico em 

edificações, ou Diploma em nível superior em Engenharia 

Civil, ou Arquitetura, ou Agrimensura com registro no 

órgão fiscalizador da profissão e Carteira Nacional de 

Habilitação categoria AB 

- Agente de Serviços Públicos 
Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio. 

- Agente Administrativo 

- Artesão 
Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, e 

certificado de cursos na área de atuação. 

 

- Auxiliar de Enfermagem 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Auxiliar de Enfermagem e registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional. 

- Desenhista 
Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com disciplina de desempenho inserida no currículo. 

- Eletricista 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com Certificado de conclusão do curso técnico em 

Eletrotécnica ou Eletromecânica e curso de NR-10, ou 

sucedâneo. 

- Fiscal de Posturas 

Diploma de nível médio com formação de técnico em 

edificações, ou Diploma em nível superior em Engenharia 

Civil, ou Agrimensura, com registro no órgão fiscalizador 

da profissão e Carteira Nacional de Habilitação categoria 

AB. 

- Músico 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

conhecimento na área de atuação e Registro na Ordem dos 

Músicos Profissionais. 

- Técnico Agrícola 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico Agrícola e registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional e 

Carteira Nacional de Habilitação categoria AB. 

- Técnico em Contabilidade 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Contabilidade, ou portador 

de certificado de conclusão de curso superior em Ciências 

Contábeis 

- Técnico em Edificações 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Edificações, ou portador de 

certificado de conclusão de curso superior em Engenharia 

Civil ou Arquitetura, com registro no CFT, CREA ou 

CAU; 

Carteira Nacional de Habilitação categoria B. 

- Técnico de Higiene Dental 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico de Higiene Dental e registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional. 
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- Técnico em Enfermagem 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Enfermagem e registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional. 

- Técnico em Enfermagem do 

PSF 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Enfermagem e registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional. 

- Técnico em Radiologia 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Radiologia e registro no 

respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional. 

- Técnico em Segurança e 

Medicina do Trabalho 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Segurança e Medicina do 

Trabalho e registro no respectivo órgão fiscalizador do 

exercício profissional e Carteira Nacional de Habilitação 

categoria AB. 

- Técnico em Informática 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, 

com formação em Técnico em Informática, ou portador de 

certificado de conclusão de curso superior em Sistema de 

Informação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, 

Engenharia da Computação, Informática, Licenciatura em 

Computação ou outro curso similar. 

- Orientador Social Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio. 

 

GRUPO IV - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – OAG-E 

Auxiliar de Educação Portador de certificado de conclusão do Ensino Médio 

 

GRUPO V - ATIVIDADES TRANSPORTE E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA 

 

Carpinteiro, Mecânico, Mecânico Operador de Parque de 

Britagem, Pedreiro e Pintor: Ensino Fundamental 

Incompleto. 

Borracheiro: Portador de certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação 

Categoria B. 

- Borracheiro 

- Carpinteiro 

- Mecânico 

- Mecânico Operador de 

Parque de Britagem 

- Pedreiro 

 - Pintor 

- Operador de Equipamentos 

 

 

 

Operador de equipamentos: Portador de certificado de 

conclusão do Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação categoria AD com registro de EAR 

(Exerce Atividade Remunerada)  
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- Motorista 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Fundamental 

Completo; 

- Carteira Nacional de Habilitação categoria AD com 

registro de EAR (Exerce Atividade Remunerada); 

- Cursos especializados destinados a condutores habilitados 

para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, 

de escolares e de emergência, conforme Resoluções do 

Contran. 

- Telefonista 

 

Portador de certificado de conclusão do Ensino Fundamental 

Completo. 

- Monitor 
- Portador de certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental, com cursos específicos na área de artesanato. 

 

GRUPO VI - ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS - SGV   

- Agente de 

Serviços Gerais 
- Portador de certificado de conclusão do Ensino Fundamental Completo. 

- Vigia 
- Portador de certificado de conclusão do Ensino Fundamental Completo; 

- Carteira Nacional de Habilitação categoria AB. 

 

GRUPO VII - ATIVIDADES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS  

- Agente Comunitário de Saúde 

Portador de certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental e residir na área de atuação. 

Disposições instituídas na Lei Federal nº 11.350/2006, ou 

outra norma federal que venha a regulamentar a atividade. 
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ANEXO III 

TABELA SALARIAL 

 

GRUPO I - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR  

CÓDIGO - ANS 

Nível de 

Referência 

Salário Mensal em R$ Carga Horária 

ANS – 1 

ANS – 2 

ANS – 3 

ANS – 4 

ANS – 5 

ANS – 6 

ANS – 7 

ANS – 8 

ANS – 9 

ANS – 10 

ANS – 11 

ANS – 12 

ANS – 13 

 

ANS – 21 

ANS – 22 

ANS – 23 

ANS – 24 

ANS – 25 

ANS – 26 

ANS – 27 

ANS - 28 

 

ANS – 33 

ANS – 34 

ANS – 35 

ANS – 36 

ANS – 37 

ANS – 38 

ANS – 39 

ANS – 40 

ANS – 41 

ANS – 42 

ANS – 43 

ANS – 44 

3.984,86 

4.383,42 

4.821,70 

5.303,91 

5.831,45 

6.417,76 

7.059,59 

7.765,57 

8.542,12 

9.396,36 

10.335,97 

11.369,56 

12.506,52 

 

6.892,08 

7.581,26 

8.339,41 

9.173,31 

10.090,71 

11.099,82 

12.209,78 

13.430,76 

 

9.923,03 

10.915,27 

12.006,80 

13.207,65 

14.528,44 

15.981,27 

17.579,43 

19.337,36 

21.271,10 

23.398,21 

25.738,04 

28.311,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 horas 

semanais 
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ANEXO III - A 

GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR PLANTONISTA 

CÓDIGO - ANS/P 

Nível de 

Referência 
Remuneração/hora R$ Carga Horária 

ANS/P – 01 113,90 

120 HORAS 

MENSAIS” 

ANS/P – 02 125,32 

ANS/P – 03 137,84 

ANS/P – 04 151,60 

ANS/P – 05 166,79 

ANS/P - 06 183,47 

 

ANEXO IV 

TABELA SALARIAL 

 

GRUPO III - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CÓDIGO - OAG 

Nível de 

Referência 

Salário Mensal em R$ Carga Horária 

OAG – 2 

OAG – 3 

OAG – 4 

OAG – 5 

OAG – 6 

OAG – 7 

OAG – 8 

OAG – 9 

OAG – 10 

OAG – 11 

OAG – 12 

OAG – 13 

OAG – 14 

OAG – 15 

OAG – 16 

1.380,53 

1.518,70 

1.670,40 

1.837,46 

2.021,31 

2.223,35 

2.445,70 

2.690,26 

2.959,37 

3.255,28 

3.580,90 

3.938,97 

4.332,89 

4.766,16 

5.242,78 

 

 

 

 

 

40 HORAS 

SEMANAIS 

 

ANEXO IV – A 

TABELA SALARIAL 

 

GRUPO IV - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA 

EDUCAÇÃO  

CÓDIGO - OAG-E 

Nível de 

Referência 
Salário Mensal em R$ Carga Horária 

OAG/E – 01 1.883,89 40 HORAS 

SEMANAIS OAG/E – 02 2.072,27 
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OAG/E – 03 2.279,50 

OAG/E – 04 2.507,44 

OAG/E – 05 2.754,94 

OAG/E - 06 3.030,43 

 

ANEXO V 

TABELA SALARIAL 

 

GRUPO V - TRANSPORTES E SERVIÇOS AUXILIARES 

CÓDIGO - TSA 

Nível de  

Referência 
Salário Mensal em R$ Carga Horária 

TSA – 3 

TSA – 4 

TSA – 5 

TSA – 6 

TSA – 7 

TSA – 8 

TSA – 9 

 TSA – 10 

 TSA – 11 

 TSA – 12 

 TSA – 13 

TSA – 14 

TSA – 15 

TSA – 16 

TSA – 17 

TSA – 18 

1.062,99 

1.169,18 

1.286,07 

1.414,92 

1.556,27 

1.711,97 

1.883,12 

2.071,38 

2.278,56 

2.506,39 

2.757,06 

3.032,79 

3.336,11 

3.669,66 

4.036,63 

4.440,29 

 

 

 

40 HORAS SEMANAIS 

 

ANEXO V - A 

TABELA SALARIAL 

GRUPO VI - ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS 

CÓDIGO - SGV 

Nível de 

Referência 
Salário Mensal em R$ Carga Horária 

SGV – 02 1.510,02 

40 HORAS 

SEMANAIS 

SGV – 03 1.661,08 

SVG – 04 1.827,18 

SVG – 05 2.009,84 

SVG – 06 2.210,82 

SVG – 07 2.431,90 

 

ANEXO V - B 

TABELA SALARIAL 
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GRUPO VII - ATIVIDADES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

CÓDIGO - ACS 

Nível de 

Referência 
Salário Mensal em R$ Carga Horária 

ACS – 01 1.646,26 

40 HORAS 

SEMANAIS 

ACS – 02 1.810,89 

ACS – 03 1.991,97 

ACS – 04 2.191,16 

ACS – 05 2.410,27 

ACS – 06 2.651,30 

 

ANEXO VI 

 

TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

QUADRO PERMANENTE 

 

Grupo  
Quantidade  

Categoria Funcional 
Amplitude de 

Referência 

Carga 

Horária 

Semanal de Vagas 

ANS 

04 - Fiscal Sanitário 01 a 06 40 

07 - Fiscal de Tributos 02 a 07 40 

07 - Fisioterapeuta 04 a 09 40 

01 - Engenheiro Sanitarista e Ambiental 04 a 09 20 

06 - Assistente Social 

03 a 08 40 
03 - Farmacêutico 

10 - Psicólogo 

03 - Nutricionista 

04 - Terapeuta Ocupacional 

05 a 10 40 12 - Enfermeiro 

12 - Enfermeiro do PSF 

03 - Fonoaudiólogo   
 

02 - Contador 07 a 12 40 

01 - Quiropraxista 06 a 11 40 

05 - Engenheiro Civil   
 

01 - Engenheiro Agrimensor 7 a 12 40 

02 - Arquiteto   
 

02 - Médico Veterinário 
08 a 13 40 

02 - Advogado 
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06 - Odontólogo 
23 a 28 40 

08 - Odontólogo do PSF 

08 - Médico 33 a 38 20 

04 - Médico Ginecologista-Obstetra 
39 a 44 20 

03 - Médico Pediatra 

01 - Médico Ortopedista 37 a 42 20 

12 - Médico do PSF 37 a 42 40 

04 - Médico Psiquiatra 39 a 44 20 

02 - Médico Cirurgião Geral 

39 a 44 10 

02 - Médico do Trabalho 

02 - Médico Infectologista 

02 - Médico Ortopedista-Traumatologista 

02 - Médico Neurologista 

02 - Médico Geriatra 

01 - Médico Oftalmologista 

01 - Médico Endocrinologista 

ANS/P 12 - Médico Plantonista 01 a 06 30 

  
 

      

OAG 25 - Auxiliar Administrativo 09 a 14 40 

  02 - Artesão 05 a 10 40 

  05 - Agente Sanitário 06 a 11 40 

  01 - Agente de Serviços Públicos 07 a 12 40 

  40 - Agente Administrativo 10 a 15 40 

  30 - Auxiliar de Enfermagem     

  04 - Orientador Social     

  08 - Técnico de Higiene Dental     

  35 - Técnico em Enfermagem 08 a 13 40 

  30 - Técnico em Enfermagem do PSF     

  03 
- Técnico em Segurança e Medicina do 

Trabalho 
    

  03 - Técnico em Radiologia     

  01 - Músico 09 a 14 40 

  03 - Fiscal Sanitário Auxiliar     

  02 - Técnico Agrícola 10 a 15 40 

  02 - Desenhista     



 

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

Telefone: (48) 3463-8100 – adm@forquilhinha.sc.gov.br 

Avenida 25 de Julho, 3400, Centro – Forquilhinha – SC – 88.850-000 

  02 - Analista de Recursos humanos     

  03 - Eletricista     

  03 - Técnico em Contabilidade     

  03 - Técnico em Informática  11 a 16  40 

  03 - Técnico em Edificações     

  06 - Fiscal de Obras     

  04 - Fiscal de Posturas     

OAG-

E 
224 - Auxiliar de Educação 01 a 06 40 

     

TSA 05 - Pintor 08 a 13 40 

  07 - Carpinteiro 

09 a 14 40 
  15 - Monitor 

  70 - Motorista 

  11 - Pedreiro 

  01 - Borracheiro 10 a 15 40 

  22 - Operador de Equipamentos 11 a 16 40 

  03 - Telefonista 12 a 17 30 

  11 - Mecânico 

13 a 18 40   02 
- Mecânico Operador do Parque de 

Britagem 

  
 

  

SGV 160 - Agente de Serviços Gerais 
02 a 07 40 

  25 - Vigias 

  
 

      

ACS 60 - Agente Comunitário de Saúde 01 a 06 40 

 

- As cargas horárias serão de 10, 20, 30 e 40 horas semanais, podendo ser inferiores ou 

superiores com vencimentos proporcionais de acordo com a carga horária contratada.  
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ANEXO VII 

ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS - QUADRO PERMANENTE 

 

GRUPO I 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

Cargo: Advogado 

São atribuições do cargo de Advogado: Executar atividades de nível superior, de 

natureza jurídica de grande complexidade envolvendo serviços específicos de consultoria 

jurídica, ações judiciais, emissão de pareceres e outras atividades inerentes ao cargo, que poderá 

exigir a prestação de serviços fora do expediente normal da municipalidade, incluindo a 

condução de veículos automotores para serviços inerentes às suas funções. 

 

Cargo: Arquiteto 

São atribuições do cargo de Arquitetos: Atividades de execução qualificada 

abrangendo serviços relativos a supervisão de trabalhos referentes a planejamento, coordenação, 

estudo, projeto, direção e fiscalização de construções de obras que tenham caráter 

essencialmente artístico ou monumental, serviços de urbanismo, obras de arquitetura paisagística 

e obras de decoração arquitetônica, incluindo a locomoção entre as diversas unidades 

administrativas e frentes de obras públicas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Assistente Social 

São atribuições do cargo de Assistente Social: Exercício de atividades de nível 

superior, de natureza especializada de grande complexidade, envolvendo planejamento, 

coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com o diagnóstico, 

desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais, incluindo a locomoção entre as diversas 

unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Contador 

São atribuições do cargo de Contador: Executar o plano de contas, na forma das 

Normas Contábeis Aplicadas ao setor Público; definir a classificação de receitas e despesas; 

elaborar rotinas e normas técnicas de contabilidade; orientar e supervisionar a escrituração dos 

atos e fatos contábeis; elaborar balancetes, balanços e demonstrações contábeis e financeiras de 

forma analítica e sintética; proceder à incorporação e consolidação de balanços; realizar a 

avaliação contábil de balanços; auditar processos de realização de despesas em todas as suas 

etapas, ou seja, reserva, empenho, liquidação e pagamento; realizar auditorias contábeis; realizar 

perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais; apurar o valor patrimonial de participações, quotas, 

ações e convênios; avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações para quaisquer 

finalidades. Ainda, controlar e acompanhar a execução orçamentária; participar da elaboração da 

proposta orçamentária; realizar as conciliações de contas bancárias e contábeis; definir os 

parâmetros para elaboração e manutenção dos sistemas de execução orçamentária, contábil, 

financeira, patrimonial e de controle interno; elaborar relatórios sobre a gestão orçamentária, 

financeira, e patrimonial; solicitar as inscrições e atualizações no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica; elaborar e avaliar os relatórios e demonstrativos bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, 

semestrais e anuais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; analisar a incidência de 
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tributos, contribuições e demais retenções; participar da elaboração do plano plurianual dos 

órgãos e unidades da Prefeitura; assessorar as unidades orçamentárias nas ações relacionadas à 

execução orçamentária e financeira; acompanhar a aplicação e composição dos percentuais das 

receitas vinculadas, constitucionais e legais; acompanhar e avaliar a aplicação de recursos 

provenientes de transferências governamentais; elaborar relatórios gerenciais; orientar a 

elaboração de folhas de pagamento; orientar e dar suporte técnico quanto aos aspectos 

orçamentários, financeiros e contábeis; analisar custos com vistas ao estabelecimento de preços 

públicos; analisar os valores relativos às desapropriações de imóveis e precatórios; coordenar, 

participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Administração Municipal; 

apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação orçamentária, contábil e 

financeira, no âmbito municipal, visando ao aprimoramento ou implantação de novas rotinas e 

procedimentos; integrar e/ou assessorar comissões de caráter técnico; realizar auditoria 

operacional de desempenho, de sistemas e de gestão de pessoas; promover treinamento nas áreas 

orçamentária, financeira e contábil; executar serviços gerais de expediente ligados à área 

contábil, orçamentária e financeira; emitir parecer sobre as variações orçamentárias e 

patrimoniais; avaliar o cumprimento das metas fiscais; avaliar o resultado das aplicações 

financeiras dos recursos públicos; definir parâmetros para a realização de despesas com a 

utilização de recursos do regime de adiantamento, auxílios e subvenções; elaborar pareceres 

quanto à regularidade de prestações de contas e outras de natureza contábil. 

 

Cargo: Enfermeiro 

São atribuições do cargo de Enfermeiro: Execução de Atividades de nível superior, 

de natureza especializada. É responsável por organizar, planejar, coordenar, executar e avaliar os 

serviços de enfermagem e assistência de enfermagem; coordenar as ações da equipe de 

enfermagem na assistência ao usuário, avaliando o seu estado de saúde, diagnosticando suas 

necessidades de cuidados, formulando um plano de cuidados, implementando-o e avaliando-o 

quanto à sua efetividade na assistência à saúde do cliente, tanto na área ambulatorial quanto nas 

urgências/emergências e coordenar e participar dos diversos programas de saúde propostos pelo 

Ministério da Saúde. 

 

Cargo: Enfermeiro do PSF 

São atribuições do cargo de Enfermeiro do PSF: Execução de atividades de nível 

superior, com habilitação e treinamentos adequados, de grande complexidade, de natureza 

especializada, que consiste na execução assistenciais e supervisão de serviços de enfermagem em 

geral e outras atribuições inerentes à profissão, no âmbito do Programa de Estratégias da 

Família, ou programa equivalente e/ou sucedâneo, incluindo a locomoção entre as diversas 

unidades administrativas, operacionais e domicílios para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Engenheiro Agrimensor 

São atribuições do cargo de Engenheiro Agrimensor: Atividades de nível superior, de 

grande complexidade, que tem como princípio laborativo a execução de levantamentos 

topográficos de áreas rurais e urbanas, efetuando alinhamentos medições e leituras angulares dos 

terrenos, mediante utilização de equipamentos e procedimentos técnicos adequados, com a 

produção dos correspondentes relatórios. Inclui-se a locomoção entre as diversas unidades 

administrativas e frentes de trabalho para serviços pertinentes às suas funções. 
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Cargo: Engenheiro Civil 

São atribuições do cargo de Engenheiro Civil: Atividades de execução qualificada, 

de grande complexidade, abrangendo serviços relativos à execução de projetos, fiscalização de 

obras, imóveis e dragagens, supervisão de manutenção de equipamentos e planejamento de 

construção de obras da Administração Pública e outras atribuições inerentes a profissão, 

incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas e frentes de trabalho para 

serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Engenheiro Sanitarista e Ambiental: 

São atribuições do cargo de Engenheiro Sanitarista e Ambiental (Lei Municipal n° 

2393/2019): Atividade de nível superior, de grande complexidade referente à: supervisão, 

coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de 

viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço 

técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo 

e função técnica; ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

elaboração de orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e 

serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; 

condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de 

equipamento e instalação; execução de desenho técnico; licenciamento de atividades passíveis de 

degradação ambiental, propondo medidas mitigadoras e compensatórias em processos de 

licenciamento ambiental; mineração; gestão de recursos hídricos e energia renováveis; 

remediação de áreas degradadas; educação ambiental, auditorias e gerenciamento de resíduos 

sólidos; promoção do controle da poluição de águas naturais, da poluição atmosférica e do 

equilíbrio ecológico; estudos do clima; acompanhar trabalhos técnicos na área ambiental, 

fiscalização dos trabalhos referentes ao controle sanitário do ambiente; avaliar condições de 

saneamento dos alimentos; efetuar o controle de vetores biológicos transmissores de doenças; 

elaborar, executar e dirigir projetos relativos às obras e instalações destinadas ao saneamento 

básico; fiscalização e execução de serviços referentes à captação, reservação, tratamento e 

distribuição de água, tratamento de esgotos sanitários, pluviais e resíduos; fiscalizar projetos de 

construção de sistemas de esgotos, efluentes industriais e demais instalações sanitárias de 

edifícios industriais, comerciais e outras obras sanitárias, de modo a assegurar o atendimento dos 

requisitos técnicos legais; acompanhamento de serviços terceirizados relacionados a área de 

saneamento básico; elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos específicos 

de sua área de formação; executar quaisquer outros encargos semelhantes pertinentes à categoria 

funcional, estabelecidos na legislação que regulamenta o exercício da profissão. 

 

Cargo: Farmacêutico 

São atribuições do cargo de Farmacêutico: Atividades de nível Superior, de natureza 

técnica-profissional, envolvendo serviços de responsabilidade pela supervisão da dispensação de 

medicamentos, com conhecimento cientifico e capacitação para a atividade; planejar e coordenar 

a execução da Assistência Farmacêutica no município; conhecer, interpretar e estabelecer 

condições para o cumprimento da legislação pertinente; estabelecer critérios e supervisionar o 

processo de aquisição de medicamentos e demais produtos; avaliar a prescrição médica; 

assegurar condições adequadas de conservação e dispensação dos produtos; manter arquivos, que 

podem ser informatizados, com a documentação correspondente aos produtos sujeitos a controle 
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especial; participar de estudos de farmacovigilância com base de reações adversas e interações 

medicamentosas, informando a autoridade sanitária local; organizar e operacionalizar as áreas e 

atividades da drogaria; manter atualizada a escrituração; manter a guarda dos produtos sujeitos a 

controle especial de acordo com a legislação especifica; prestar assistência farmacêutica 

necessária ao consumidor; promover treinamento inicial e continuo dos servidores para a 

adequação da execução de suas atividades; desenvolver atividades de média e alta complexidade 

e fiscalizar farmácias e drogarias, se estiver lotado no Departamento de Vigilância de Sanitária; 

executar outras atividades afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades 

administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Fiscal Sanitário 

São atribuições do cargo de Fiscal Sanitário: A execução de atividades qualificadas, 

envolvendo fiscalização e avaliação de ações de saúde em geral. Desenvolvimento de ações de 

orientação e prevenção na área de vigilância sanitária e a emissão de pareceres técnicos relativos 

a inspeções desenvolvidas, determinação de correção de irregularidades nas áreas de vigilância 

sanitária e adoção de providências saneadoras ou repressivas para o resguardo da saúde coletiva. 

Fiscalização dos estabelecimentos e da manipulação e comercialização de gêneros alimentícios 

inspecionando a qualidade, as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das 

pessoas que manipulam os alimentos e o estado de conservação e as condições de 

armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo; fiscalização dos estabelecimentos 

farmacêuticos e controle da produção e a comercialização de drogas e medicamentos; solicitação 

de análises bromatológicas e biológicas em apoio às atividades de vigilância sanitária e 

epidemiológica; apreensão, interdição ou incineração de mercadorias, no cumprimento de 

determinação superior ou nos casos em que a lei assim determinar; coleta de amostras para 

análise fiscal e de controle, interdição de mercadorias e ou estabelecimentos cujas condições não 

estejam satisfatórias com as normas e padrões exigidos e determinação da distribuição ou 

incineração de mercadorias apreendidas, lavratura de termo competente  e execução de outras 

tarefas correlatas; seguir as normas e rotinas estabelecidas pela Administração Municipal e 

executar outras tarefas afins incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas 

para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Fiscal de Tributos 

São atribuições do cargo de Fiscal de Tributos: Atividades de nível superior, de 

natureza operacional, técnica e jurídica, envolvendo serviços de fiscalização de tributos, 

elaboração de auditorias fiscais, notificação de contribuintes e elaboração e execução de ações de 

combate à sonegação de tributos municipais, bem como o estabelecimento de comunicação 

laboral com os órgãos de fiscalização do Estado e da União. Inclui a condução de veículos 

automotores para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

São atribuições do cargo de Fisioterapeuta: (Lei 1.360/2008): Desenvolver atividade 

de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada referente a trabalhos 

relativos a utilização de métodos e técnicas fisioterápicas, para a reabilitação física do indivíduo, 

envolvendo serviços referentes a tratamento de sequelas resultantes das mais diversas situações 

de saúde, por recomendação médica, empregando métodos recomendados pelos órgãos de saúde 

pública; controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 
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realizados para elaboração de boletins estatísticos, planejar, organizar e administrar serviços 

gerais e específicos de fisioterapia, bem como assessorar autoridades em assuntos de fisioterapia, 

preparando informes, documentos e pareceres. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 

de dificuldade, realizar atendimento domiciliar quando solicitado; observar as normas e rotinas 

da Secretaria Municipal de Saúde e prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados 

por outros médicos; realizar orientações individuais aos usuários e familiares, executar outras 

tarefas afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços 

pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

São atribuições do cargo de Fonoaudiólogo: Atividades de nível superior, de 

natureza técnico-profissional, envolvendo serviços referentes a pesquisa, prevenção, orientação e 

tratamento de distúrbios de voz, fala e linguagem, abrangendo inclusive os processos de leitura, 

escrita e matemática. Tratamento de pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral e 

debilidade de fala e deglutição, bem como a ministração de palestras e cursos de orientação e 

aperfeiçoamento para pais e professores e executar outras tarefas afins, incluindo a locomoção 

entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Médico 

São atribuições do cargo de Médico: A execução de atividades de nível superior, de 

grande complexidade, de natureza especializada e generalista, envolvendo supervisão, 

planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à defesa e 

proteção da saúde individual e coletiva, na forma dos conceitos éticos de medicina, incluindo a 

locomoção entre as diversas unidades administrativas e operacionais para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Médico Cirurgião Geral 

São atribuições do cargo de Médico Cirurgião Geral: (Lei 1.360/2008): Realizar 

atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência, desempenhando funções da medicina 

preventiva e curativa; atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamentos dos 

pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

 

Cargo: Médico Endocrinologista 

São atribuições do cargo de Médico Endocrinologista: o exercício de Atividades de 

nível superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de formação de grupos de 

pacientes para acompanhamento das doenças relacionadas aos distúrbios hormonais diversos, de 

peso e de crescimento, entre outros; participar do planejamento e execução de atividades de 

programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação 

do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizados 

convênios; participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e 

participar de ações educativas de programas voltados para a saúde pública; prestar o devido 

atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos; fazer registro dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, na 

forma da legislação pertinente; solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos; 

realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável 
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com os usuários, possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; 

efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir 

as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao controle de ponto ou 

equivalente, utilização de identificação profissional, uso  uniforme e executar outras tarefas 

afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes 

às suas funções. 

 

Cargo: Médico Geriatra 

São atribuições do cargo de Médico Geriatra: Realizar consultas e atendimentos 

médicos clínicos ambulatoriais; realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica 

e/ou cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida 

pelo Conselho Regional de Medicina; participar dos Programas de Saúde Preventivos e 

Curativos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde; Identificar e tratar demências, que 

causam alterações na memória e na cognição, como Alzheimer, demência por corpos de Lewy 

ou demência frontotemporal, entre outras; Identificar e tratar doenças que causam perda do 

equilíbrio ou dificuldades nos movimentos, como Parkinson, tremor essencial e perda da massa 

muscular, instabilidade da postura, depressão, confusão mental, dependência para realizar 

atividades ou imobilidade, quando o idoso está acamado.; Identificar e tratar doenças 

cardiovasculares, como pressão alta, diabetes e colesterol alto; Identificar e trata Osteoporoses; 

Identificar complicações pelo uso de medicamentos inapropriados para a idade ou em excesso; 

participar de equipes multifuncionais de saúde e cumprir as normas técnicas, funcionais e 

administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e executar outras tarefas afins incluindo a 

locomoção entre as diversas unidades administrativas e operacionais para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Médico Ginecologista-Obstetra 

São atribuições do cargo de Médico Ginecologista-Obstetra: O exercício de 

atividades de tratamento de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos pertinentes, 

empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; examinar o 

paciente fazendo inspeção necessária e recomendada; realizar exames específicos, para fazer 

diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; executar biópsia de órgãos 

ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e 

estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica; participar da equipe de saúde pública, 

propondo ou orientando condutas e ações educativas para promover programas de prevenção do 

câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a saúde da mulher e quanto a 

obstetrícia, se ocupar do acompanhamento da gravidez, do parto e da evolução da saúde 

feminina no período imediatamente subsequente ao parto; contribuir para a análise e avaliação 

do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizados 

convênios; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e fazer 

registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e 

evolução da doença, no prontuário e na forma da legislação pertinente; realizar orientações 

individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários, 

possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames 

preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e 

rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao controle de ponto ou equivalente, utilização 

de identificação profissional, uso  uniforme e executar outras tarefas afins, incluindo a 
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locomoção entre as diversas unidades administrativas e operacionais para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Médico Infectologista 

São atribuições do cargo de Médico Infectologista: O exercício das Atividades de 

nível superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de abordagem geral do 

paciente, buscando oferecer acolhimento/aconselhamento específico; investigação diagnóstico 

clínica, laboratorial e por outros meios; proposta terapêutica e proposta profilática e preventiva; 

tratar, orientar e prevenir os portadores de HIV e as doenças sexualmente transmissíveis; 

participar de campanhas de vacinação e relativas à Infectologia;  participar do planejamento e 

execução de atividades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir 

para a análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas 

específicas quando realizados convênios; participar de grupos de estudos visando o 

aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de programas voltados para 

a saúde pública; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos; 

fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 

prescrito e evolução da doença, no prontuário, na forma da legislação pertinente; solicitar e 

analisar exames complementares e diagnósticos; realizar orientações individuais aos usuários e 

familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação 

terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em escolares; 

participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria 

Municipal de Saúde quanto ao controle de ponto ou equivalente, utilização de identificação 

profissional, uso  uniforme e executar outras tarefas afins, incluindo a locomoção entre as 

diversas unidades administrativas e operacionais para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Médico Neurologista 

São atribuições do cargo de Médico Neurologista: o exercício de atividades de nível 

superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de atendimento de consultas para 

diagnóstico e tratamento de doenças portadores de moléstias neurológicas e neurocirúrgicas, 

avaliação de pacientes com patologias neurocirúrgicos; solicitar e interpretar de exames 

específicos da área, tais como eletroencefalograma, tomografia, ressonância magnética, 

angiografias, entre outras; participar do planejamento e execução de atividades de programas 

específicos e de reuniões da equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde; contribuir para 

a análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional, quando solicitado; apoiar estágios 

nas áreas específicas quando realizados convênios; participar de grupos de estudos visando o 

aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de programas voltados para 

a saúde pública; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos; 

fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 

prescrito e evolução da doença, no prontuário, na forma da legislação pertinente; solicitar e 

analisar exames complementares e diagnósticos, realizar orientações individuais aos usuários e 

familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação 

terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; participar de juntas médicas quando 

solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao controle de 

ponto ou equivalente, e utilização de uniforme e identificação pertinente, incluindo a locomoção 

entre as diversas unidades administrativas e operacionais para serviços pertinentes às suas 

funções. 
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Cargo: Médico Oftalmologista 

São atribuições do cargo de Médico Oftalmologista: O exercício de atividades de 

nível superior, de natureza técnica-profissional, na área de oftalmologia, envolvendo serviços de 

consultas e exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 

formas de tratamento para demais tipos de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva 

ou terapêutica, analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 

padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; realizar solicitação de exames 

diagnósticos especializados relacionados a doenças oftalmológicas; elaborar programas 

educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade em geral; prestar 

atendimento em urgências oftalmológicas e clínicas: efetuar exames sistemáticos em escolares e 

pré-escolares, participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de 

reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe 

multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizados convênios; participar 

de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações 

educativas de programas voltados para a saúde pública; prestar o devido atendimento aos 

pacientes encaminhados por outros médicos; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a 

conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário, na forma da 

legislação pertinente; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer 

relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas 

domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas 

médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto 

ao controle de ponto ou equivalente, utilização de identificação profissional e uniforme, e 

executar outras tarefas afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas e 

operacionais para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Médico Ortopedista 

São atribuições do cargo de Médico Ortopedista: (Lei 21/75/2016): Executar no 

âmbito de sua especialidade as atribuições aplicáveis para todas as especialidades do cargo de 

médico; realizar consultas em crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos encaminhados 

pelos médicos da rede municipal de saúde; prescrever, instruir e acompanhar tratamentos 

específicos à especialidade exercida; realizar procedimentos cirúrgicos, responsabilizar-se pelo 

envio da contra-referência para a unidade de origem do usuário; participar dos processos de 

vigilância à saúde através da detecção e notificação de doenças infecto-contagiosas e 

preenchimento dos instrumentos e fichas adequadas para este fim, quando ainda não tenha sido 

notificado; ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica; participar das reuniões da 

unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde ou da 

unidade; orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais; zelar pela limpeza e 

conservação de materiais, instrumentos; executar outras tarefas compatíveis com as exigências 

para o exercício do cargo/função, tendo como requisitos para provimento o Diploma de Ensino 

Superior em Medicina e Curso de Especialização na Área e Registro no respectivo Órgão de 

Classe. 

 

Cargo: Médico Ortopedista-Traumatologista 

São atribuições do cargo de Médico Ortopedista-Traumatologista: O exercício de 

atividades de nível superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de 
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diagnósticos e tratamento das doenças ósseas em geral; efetuar tratamento preventivo em 

patologias traumáticas e contusões; participar do planejamento e execução de atividades de 

programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação 

do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizados 

convênios; participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e 

participar de ações educativas de programas voltados para a saúde pública; prestar o devido 

atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos; fazer registro dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no 

prontuário, na forma da legislação pertinente; solicitar e analisar exames complementares e 

diagnósticos; realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer 

relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas 

domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas 

médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto 

ao controle de ponto ou equivalente, utilização de identificação profissional, uso  uniforme e 

executar outras tarefas afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas e 

operacionais para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Médico Pediatra 

São atribuições do cargo de Médico Pediatra: A assistência médica específica às 

crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, 

para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; examinar a criança, auscultando-a, executando 

palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar 

a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições 

de saúde e estabelecer diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da 

criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, 

vacinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo 

medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, 

desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras 

doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando 

cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 

recuperação da saúde; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e 

projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na 

promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; participar do 

planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões da equipe de 

trabalho; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizados convênios; promover e 

participar de ações educativas de programas voltados para a saúde; prestar o devido atendimento 

aos pacientes encaminhados por outros médicos; fazer registro dos pacientes examinados, 

anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário e 

na forma estabelecida na legislação pertinente; realizar orientações individuais aos usuários e 

familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação 

terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; participar de juntas médicas quando 

solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao controle de 

ponto ou equivalente, utilização de identificação profissional, uso  uniforme e executar outras 

tarefas afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas e operacionais 

para serviços pertinentes às suas funções. 
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Cargo: Médico do PSF 

São atribuições do cargo de Médico do PSF: A execução de atividades de nível 

superior, de grande complexidade, de natureza especializada e generalista, envolvendo 

supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à 

defesa e proteção da saúde individual e coletiva, inclusive visita domiciliar à pacientes e outras 

atribuições inerentes à profissão, na forma dos conceitos éticos de medicina, no âmbito do 

Programa de Estratégias da Família, ou programa equivalente e/ou sucedâneo, incluindo a 

locomoção entre as diversas unidades administrativas e domicílios para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Médico Psiquiatra  

São atribuições do cargo de Médico Psiquiatra: (Lei 1.360/2008): Realizar 

atendimento na área de psiquiatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 

realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem 

como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

 

Cargo: Médico do Trabalho 

São atribuições do cargo de Médico do Trabalho: (Lei 1.360/2008): Aplicar os 

conhecimentos de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes e 

equipe, do modo a reduzir e até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 

 

Cargo: Médico Veterinário 

São atribuições do cargo de Médico Veterinário: Planejar e desenvolver campanhas e 

serviços de fomento e assistência relacionadas com a pecuária e a saúde pública; Elaborar e 

executar projetos agropecuários; Programa e coordena atividades relativas a higiene de 

alimentos, como inspeção em estabelecimentos de maior risco epidemiológico; Realizar 

inspeções para liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como massas, 

biscoitos, salgados, produtos em confeitarias e outros; Orientar, inspecionar e preencher 

formulários e requisições de registros de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; 

Fazer a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de 

laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Desenvolver e 

executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para aumentar a 

produtividade; Efetuar o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde individual e 

coletiva da população; Programar, planejar e executar atividades relativas à educação sanitária 

junto a creches, escolas, orientações ao público consumidor e aos moradores rurais quanto a 

importância de saneamento básico e riscos de cisticercose; Atuar no programa multiprofissional 

de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, inspecionando as condições de 

saneamento básico e orientando sobre a doença; Realiza coletas de amostras de alimentos em 

locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo com a programação anual; Orientar a 

população em geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária e 

informações técnicas à comerciantes e consumidores; Inspecionar, orientar e coletar amostras 

junto aos produtores de hortifrutigranjeiros, fazendo inspeção "in loco" com a finalidade de 

assegurar a qualidade da água, utilizada na irrigação; Recolher dados e emitir relatório sobre as 

atividades do setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participar na elaboração do 

programa anual de atividades do setor; Orientar e acompanhar casos de zoonoses, agressão por 
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animais e doenças causadas por animais para seu devido controle; Executar outras atividades 

correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato e outras atividades inerentes a 

função, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas e privadas para 

serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Nutricionista 

São atribuições do cargo de Nutricionista: Executar atividades de nível superior, de 

natureza técnica-profissional, na alimentação e nutrição na rede municipal de ensino envolvendo 

serviços de elaboração de cardápios, planejamento, aquisição, preparação e distribuição de 

alimentos, responsabilidade técnica pela merenda escolar, bem como pelos programas de 

combate às carências nutricionais. Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição 

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

regimes alimentares; Proceder o planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais para 

oferecer refeições balanceadas; Desenvolver o treinamento em serviço do pessoal auxiliar de 

nutrição para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; Supervisionar o preparo, 

distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e 

distribuição para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Efetuar o registro das despesas e 

das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em formulários apropriados para estipular 

o custo médio da alimentação, quando for o caso; Promover o conforto e a segurança do 

ambiente de trabalho para prevenir acidentes; Degustar os pratos; Colaborar com a higiene, 

limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas inerentes a função, 

incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Odontólogo 

São atribuições do cargo de Odontólogo: Execução de atividades de nível superior, 

de natureza especializada e com habilitação profissional pertinente, envolvendo atividades 

odontológicas educativas, preventivas e curativas. 

 

Cargo: Odontólogo do PSF 

São atribuições do cargo de Odontólogo do PSF: Execução de atividades de nível 

superior, de natureza especializada e com habilitação profissional pertinente, envolvendo 

atividades odontológicas educativas, preventivas e curativas, no âmbito do Programa de 

Estratégias da Família, ou programa equivalente e/ou sucedâneo. 

 

Cargo: Psicólogo 

São atribuições do cargo de Psicólogo: Exercício de atividades de nível superior, de 

execução qualificada que envolve as ações de acompanhamento dos fenômenos psíquicos e de 

comportamento dos profissionais que atuam na administração pública, através de entrevistas e 

testes adequados. Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em 

grupo, identificando as vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar 

orientações qualificadas, fundamentados em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; 

articular serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias 

e indivíduos; desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, 

que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária; atendimento à família 

(acolhimento, entrevistas, orientação, visitas domiciliares) sempre com a perspectiva 
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multidisciplinar e levando-se em consideração a missão e os objetivos do serviço, e executar 

outras tarefas correlatas inerentes a função, incluindo a locomoção entre as diversas unidades 

administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Quiropraxista 

São atribuições do cargo de Quiropraxista: Realizar consulta fisioterapêutica, 

anamnese,  solicitar e realizar de interconsulta e encaminhamentos pertinentes; Realizar 

avaliação física e cinesiofuncional dos órgãos e sistemas, em especial do sistema 

musculoesquelético; Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais; 

Solicitar exames complementares; Determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico; 

Aplicar testes quiropráxicos; Prescrever e executar o tratamento fisioterapêutico quiropráxico 

bem como estabelecer, definir a frequência e tempo de intervenção, preparar programas de 

atividades e exercícios físicos com intenção terapêutica ou preventiva e programas integrativos 

de qualidade de vida; Atuar de maneira preventiva com ações de promoção à saúde, prevenção 

de agravos e morbidade, assim como reabilitar fisicamente, recuperar e readaptar funcionalmente 

o paciente, visando a reinserção ao mercado de trabalho e à sociedade; Prescrever e aplicar 

ajustamento articulares, recursos manipulativos, recursos proprioceptivos, adaptações funcionais, 

reeducação postural; Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva; 

Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-terapêutico, 

termoterapêutico, crioterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico, entre 

outros; Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos; Realizar atividades de 

educação em todos os níveis de atenção à saúde, e na prevenção de riscos ambientais e 

ocupacionais, na forma estabelecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional; integrar  equipes multifuncionais de saúde e seguir as normas e rotinas da 

Secretaria Municipal de Saúde e executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

São atribuições do cargo de Terapeuta Ocupacional: (Lei 1.360/2008): Atuar na 

supervisão, coordenação, programação, ou execução especializada, em grau de maior 

complexidade, de trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas terapêuticas e 

recreacionais, para a reabilitação física e mental do indivíduo; elaborar diagnóstico e conduzir 

tratamentos em unidades de atendimento apropriadas; atuar em estreita colaboração com os 

demais profissionais de carreiras afins, envolvendo serviços de avaliação próprias para indicação 

de terapia ocupacional; indicar e encaminhar pacientes para atividades socioterápicas e oficinas 

terapêuticas; prescrever atividades para os grupos; orientar as atividades; atender 

individualmente (consulta de terapia ocupacional); participar de programas voltados para a saúde 

pública; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar 

trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares entre outras tarefas afins. 

 

 

GRUPO II 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR PLANTONISTA – ANS/P 

 

Cargo: Médico Plantonista (ANS/P) 

São atribuições do Médico Plantonista: Planejar, organizar, supervisionar, executar e 

avaliar todas as atividades de medicina ambulatorial e emergencial na Atenção Primária em 
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Saúde, em pacientes idosos, adultos, mulheres, adolescentes e crianças. Assistir a vítima em 

situação de urgência/emergência no âmbito pré-hospitalar, visando à manutenção da vida, 

prevenindo danos e sequelas; Conhecer e atuar nas áreas de Terapia Intensiva e 

Urgência/Emergência com conhecimentos específicos, na forma dos regulamentos da medicina, 

visando a melhoria do cuidado ao paciente em situação de urgência/emergência; Decidir sobre o 

transporte e remoção de pacientes críticos e/ou com risco de morte; Realizar consulta 

emergencial e generalista, solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 

disposições legais da profissão; Participar na prevenção e no controle das doenças transmissíveis 

e nos programas de vigilância epidemiológica; Prestar assistência à gestante, parturiente, 

puérpera e ao recém-nascido e assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 

particulares prioritários e de alto risco; Participar de programas para atendimento às 

comunidades atingidas por situações de emergência ou calamidade pública e de inquéritos 

epidemiológicos; Ministrar treinamento, quando necessário, na sua área específica;  Orientar as 

ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem na pré e pós consulta  e atendimentos 

diversos; Seguir as normas e rotinas estabelecidas pela Administração Municipal e executar 

outras tarefas afins de sua competência funcional 

 

GRUPO III 

ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – OAG 

 

Cargo: Agente Administrativo 

São atribuições do cargo de Agente Administrativo: Exercício de atividades 

operacionais e de administração geral, de nível médio, de ordem auxiliar de natureza repetitiva 

de complexidade mediana, referente a execução de todo e qualquer serviço de caráter 

administrativo, financeiro, pessoal ou material, com ou sem utilização de ferramentas sistêmicas, 

incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas. 

 

Cargo: Agente de Serviços Públicos 

São atribuições do cargo de Agente de Serviços Públicos: Exercício de atividades 

operacionais e de administração geral, que consiste na execução de rotinas na área de serviços 

administrativos em geral podendo desempenhar atividades em qualquer um dos órgãos da 

Administração Municipal, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para 

serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Agente Sanitário 

São atribuições do cargo Agente Sanitário: Executar as atividades administrativas e 

de fiscalização externa no campo de saúde, garantindo que produtos químicos e alimentos sigam 

normas adequadas para o consumo doméstico; Acompanhar, em nível operacional, o órgão 

municipal de fiscalização sanitária; participar das equipes de fiscalização nos atos fiscalizatórios 

em fábricas de produtos químicos (materiais de limpeza, materiais de higiene e perfumes), 

frigoríficos, fábricas de alimentos e afins, para verificar as condições de higiene, aproveitamento, 

produção e estoque; aferir e garantir que produtos, serviços e bens estejam adequados ao uso 

humano ou outro a que se destinar; executar, sob supervisão, o conjunto de ações capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir em problemas sanitários decorrentes 

do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços que interessam à 
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saúde; seguir as normas e rotinas estabelecidas pela Administração Municipal e executar outras 

tarefas afins incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços 

pertinentes às suas funções. 

Cargo: Analista de Recursos Humanos: 

São atribuições do cargo de Analista de Recursos Humanos: Desenvolver atividades 

operacionais de administração geral, que consiste na coordenação e desenvolvimento de projetos, 

planos, programas e rotinas na área de recursos humanos, operacionalização dos sistemas de 

folha de pagamento, atendimento dos servidores públicos municipais, emissão de certidões, 

declarações a respeito da vida funcional do servidor e outras atividades inerentes ao cargo, 

incluindo a locomoção para atendimento de serviços inerentes às suas funções. 

 

Cargo: Artesão 

São atribuições do cargo de Artesão: (Lei 1.360/2008): Atuar integrando com os 

demais profissionais da equipe em oficinas terapêuticas especifica ou em grupo. Realizará 

atividades de socialização, expressão e inserção social, desenvolvendo atividades como: 

carpintaria, costura, teatro, cerâmica, artesanato. 

  

Cargo: Auxiliar Administrativo 

São atribuições do cargo de Auxiliar Administrativo: Exercício de atividades 

operacionais de baixa complexidade e de administração geral sob supervisão de chefia, execução 

de serviços burocráticos de natureza repetitiva de baixa complexidade, referente a execução de 

todo e qualquer serviço de caráter administrativo, burocrático, comunicação interna, com ou sem 

utilização de equipamentos de informática e de registros sistêmicos, incluindo a locomoção entre 

as diversas unidades administrativas. 

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

São atribuições do cargo de Auxiliar de Enfermagem: Atividades de nível médio, que 

consiste na execução das ações assistenciais de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro ou 

profissional de saúde habilitado, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, fazendo curativos, ministrando medicamento e outros. 

 

Cargo: Desenhista 

São atribuições do cargo de Desenhista: Execução de atividade profissional de média 

complexidade, sob supervisão de chefia, com utilização de equipamentos e ferramentas 

apropriadas, mediante treinamento e formação com disciplina curricular pertinente, mediante 

requisição dos diversos usuários internos, cabendo-lhe interpretar e propor a apresentação de 

trabalhos de natureza singular ou de natureza convencional e repetitiva, orientar a aplicação dos 

conceitos básicos de desenhos e protótipos de uso da Administração Municipal e executar tarefas 

afins determinadas pelo superior imediato, desde que no âmbito de sua competência, incluindo a 

locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Eletricista 

São atribuições do cargo de Eletricista: Atividades profissional de menor grau de 

complexidade, de natureza repetitiva, exigindo iniciativa, abrangendo serviços de instalações, 

consertos e reparos nos sistemas elétricos de prédios públicos ou utilizados pela Administração 

Pública Municipal; instalação de linhas internas e externas de baixa tensão, circuitos de 
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distribuição para equipamentos e outras instalações elétricas; cabendo-lhe identificar, localizar e 

corrigir defeitos de instrumentos elétricos; revisar periodicamente os circuitos de iluminação; 

consertar chaves elétricas e transformadores; ler equipamentos elétricos de medição e teste; ler e 

interpretar desenhos e esquemas de circuitos elétricos; limpar e lubrificar as chaves 

compensadoras, substituir e ajustar peças defeituosas; montar, desmontar e substituir aparelhos 

elétricos; zelar pela própria segurança e a segurança de terceiros na execução de seu trabalho; 

comunicar irregularidades no sistema elétrico; orientar os servidores que auxiliem na execução 

de atribuições típicas da classe; executar tarefas afins determinadas pelo superior imediato, desde 

que no âmbito de sua competência, incluindo a locomoção entre as diversas unidades 

administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Fiscal de Obras 

São atribuições do cargo de Fiscal de Obras: Atividades de nível médio, de natureza 

operacional, envolvendo serviços específicos, de fiscalização das obras e intervenções 

equivalentes no território do Município, em cumprimento aos códigos pertinentes, incluindo a 

condução de veículos automotores para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Fiscal de Posturas 

São atribuições do cargo de Fiscal de Posturas: Atividades de nível médio, de 

natureza operacional, envolvendo serviços específicos, de fiscalização das normas de posturas e 

utilização de espaços públicos e privados no território do Município, em cumprimento aos 

códigos pertinentes, incluindo a condução de veículos automotores para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Fiscal Sanitário Auxiliar 

São atribuições do cargo de Fiscal Sanitário Auxiliar: Identificar, sob supervisão do 

responsável pela fiscalização sanitária, os problemas de saúde comuns ocasionados por 

medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, 

condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as 

condições de vida da população; identificar as opiniões, necessidades e problemas da população 

relacionada ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao 

exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das 

principais zoonoses;  realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de 

interesse da vigilância sanitária;  participar de programação de atividades de inspeção sanitária 

para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as 

prioridades definidas;  participar na programação das atividades de colheita de amostras de 

produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, 

saneastes, domissanitários e correlatos); realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas 

(programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em estabelecimentos 

alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária;  auxiliar na inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal; realizar colheita de amostras de produtos de interesse da 

vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina; participar da 

investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; participar da 

avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento; participar na 

promoção de atividades de informações de debates com a população, profissionais e entidades 

representantes de classe sobre temas da vigilância sanitária; executar atividades internas 
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administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público; sob 

supervisão, emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação;  efetuar 

vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais verificando as 

condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, 

instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e 

condições de asseio; executar, sob supervisão, o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 

da produção e circulação de bens e da prestação de serviços que interessam à saúde; seguir as 

normas e rotinas estabelecidas pela Administração Municipal e executar outras tarefas afins 

incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Músico 

São atribuições do cargo de Músico: Preparar e ministrar o material didático das 

aulas conforme orientação e conteúdo previamente distribuído, aplicar provas, desenvolver 

trabalhos em aula e esclarece dúvidas; Ministrar aulas teóricas e práticas de Música conforme 

orientação e conteúdo previamente distribuído, acompanha o desenvolvimento de alunos e 

planejar aulas; Afinar   instrumentos   musicais,   testando   e   regulando   os   elementos   

sonoros;   efetuar   a manutenção das partes mecânicas, para assegurar o bom funcionamento do 

instrumento e a geração e a qualidade do som; realizar testes nos componentes mecânico, elétrico 

e eletrônico, afinar e dar acabamento de superfície nos instrumentos; Orientar na conservação 

dos instrumentos musicais e elaborar laudos técnicos e executar outras tarefas afins incluindo a 

locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Orientador Social 

São atribuições do cargo de Orientados Social: Desenvolver atividades 

socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e 

proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, 

que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver atividades 

instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, 

convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 

contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e 

ações intergeracionais; Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 

Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 

privacidade das informações; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas 

unidades e, ou, na comunidade; Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas 

etapas do processo de trabalho; Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 

subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos; Apoiar na 

orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, 

transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao 

trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos 

sociais; Realizar atividades administrativas junto ao Conselho Tutelar e Conselhos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; cumprir as normas técnicas, funcionais e administrativas 

estabelecidas pela Secretaria de Saúde e executar outras tarefas afins incluindo a locomoção 

entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 
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Cargo: Técnico Agrícola 

São atribuições do cargo de Técnico Agrícola: Atuar em atividades de extensão, 

associativismo e em apoio à pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

Ministrar disciplina técnica, atendida a legislação específica em vigor; Elaborar orçamentos 

relativos às atividades de sua competência; Prestar assistência técnica no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, 

avaliação, arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível superior, 

exercendo dentre outras as seguintes tarefas: coleta de dados de natureza técnica; desenho de 

detalhes de construção rurais; elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, 

instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas 

e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas; dar 

assistência técnica na aplicação de produtos especializados; execução e fiscalização dos 

procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, comercialização e 

industrialização dos produtos agropecuários; administração de propriedades rurais; colaborar nos 

procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em 

serviços de drenagem e irrigação. Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, 

compatíveis com a respectiva formação profissional; Elaborar relatórios e pareceres técnicos, 

circunscritos ao âmbito de sua qualidade; Executar trabalhos repetitivos de mensuração e 

controle de qualidade; Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e 

materiais especializados, limitada à prestação de informações quanto às características técnicas e 

de desempenho; Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos 

de origem vegetal, animal e agroindustrial; Conduzir equipes de instalação, montagem e 

operação, e de reparo ou manutenção; Treinar e conduzir equipes de execução de serviços e 

obras de sua modalidade; Executar, no âmbito da administração municipal as funções e tarefas 

correlatas compatíveis com a sua formação profissional, incluindo a locomoção entre as diversas 

unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Técnico em Contabilidade:  

São atribuições do cargo de Técnico em Contabilidade: Atividades de nível médio de 

complexidade mediana, que consiste em executar os trabalhos de análise e conciliação de contas, 

classificar e contabilizar as despesas, receitas e movimentação financeira, elaborar quadros 

demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis, participar da elaboração de 

balancetes e balanços, aplicando normas contábeis, organizar demonstrativos e relatórios de 

comportamento das dotações orçamentárias, elaborar prestações de contas de convênios, 

concursos e outros recursos específicos, acompanhar saldos orçamentários para autorização de 

realização de despesas, manter arquivo da documentação relacionada à contabilidade, 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 para o 

desenvolvimento das atividades do setor, executar outras tarefas compatíveis com as exigências 

para o exercício da função, e outras atividades inerentes à função, incluindo a locomoção entre as 

diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Técnico em Edificações 

São atribuições do cargo de Técnico em Edificações: Projetar e dirigir edificações até 

o limite de metragem quadrada permitida na legislação federal, que não constituam conjuntos 

residenciais, bem como realizar reformas, sem limites de área; Elaboração de projetos 
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complementares hidráulica, elétrica etc.; Executar projetos de desdobro e unificação de lotes 

urbanos; Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados;  Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional; Assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de 

projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação e arbitramento, 

exercendo, dentre outras, as atividades de coleta de dados de natureza técnica, desenho de 

detalhes e da representação gráfica de cálculos, elaboração de orçamento de materiais e 

equipamentos, instalações e mão-de-obra, detalhamento de programas de trabalho, observando 

normas técnicas e de segurança, aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos 

processos de trabalho; Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao 

controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos; Regulagem de máquinas, aparelhos e 

instrumentos técnicos; Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de 

manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como 

conduzir e treinar as respectivas equipes; Dar assistência técnica na compra, venda e utilização 

de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 

Exercer outras atividades no âmbito da administração Municipal desde que compatíveis com a 

sua formação curricular, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para 

serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

São atribuições do cargo de Técnico de Enfermagem: O exercício de atividades de 

nível médio e técnico, envolvendo serviços de assistência operacional ao enfermeiro ou 

profissional de saúde habilitado, no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 

vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde, participação nos programas e nas atividades 

de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, prioritários e de área de risco e 

participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 

doenças profissionais e do trabalho; integrar equipes multifuncionais de saúde e seguir as normas 

e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde e executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem do PSF 

São atribuições do cargo de Técnico de Enfermagem do PSF: O exercício de 

atividades de nível médio e técnico, envolvendo serviços de assistência operacional ao 

enfermeiro ou profissional de saúde habilitado, no planejamento, programação, orientação e 

supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 

programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático de danos físicos 

que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, participação nos programas 

e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, prioritários e 

de área de risco e participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 

de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho, no âmbito do Programa de Estratégias da 

Família, ou programa equivalente e/ou sucedâneo, incluindo a locomoção entre as diversas 

unidades administrativas e domicílios para serviços pertinentes às suas funções. 
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Cargo: Técnico em Higiene Dental 

São atribuições do cargo de Técnico de Higiene Dental: Executar, sob a supervisão 

do odontólogo, as atividades estabelecidas para os serviços ambulatoriais em saúde bucal; 

participar do treinamento e capacitação de agentes multiplicadores das ações de promoção à 

saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 

doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 

categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças 

bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do odontólogo; fazer a 

remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo odontólogo; 

supervisionar, sob delegação os trabalhos relacionados à saúde bucal; realizar fotografias e 

tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir 

e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o 

uso de materiais e instrumentos não indicados pelo odontólogo; proceder à limpeza e à anti-

sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; remover suturas; aplicar medidas de 

biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

realizar isolamento do campo operatório; desenvolver atividades auxiliares em odontologia e 

colaborar em pesquisas; integrar  equipes multifuncionais de saúde e seguir as normas e rotinas 

da Secretaria Municipal de Saúde e executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Técnico em Informática 

São atribuições do cargo de Técnico de Informática: O desenvolvimento de 

programas de natureza operacional dos usuários da administração municipal, que não demandem 

complexidade e registro autoral, conforme especializações e necessidades previamente 

identificadas através de linguagem adequada ao computador utilizado; montar e desmontar 

computadores, conhecendo bem todos os seus componentes internos; diagnosticar possíveis 

defeitos em componente do equipamento e repará-los; identificar erros e fazer instalação de 

softwares que sejam necessários ao bom funcionamento do equipamento; configurar o setup do 

equipamento para que este diagnostique todos os periféricos ligados ao equipamento; conhecer e 

configurar computadores em rede e em Internet. Dar assistência técnica na compra, venda e 

utilização de equipamentos e materiais de informática; executar outras atribuições afins, 

incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas para serviços pertinentes às 

suas funções. 

 

Cargo: Técnico em Radiologia 

São atribuições do cargo de Técnico em Radiologia: (Lei 1.360/2008): Executar 

atividades de natureza repetitiva, envolvendo trabalhos de operação, qualificada, sob supervisão, 

verificação e aferição de equipamentos de radiodiagnóstico e radioterapia, empregados na 

medicina e odontologia. 

 

Cargo: Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho 

São atribuições do cargo de Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho: 

Inspecionar áreas instalações e equipamentos para identificar e relatar fatores de risco de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais e especificar medidas de controle; Executar ações 

analíticas, corretivas e preventivas de acidentes e doenças do trabalho; Auxiliar na elaboração de 
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pareceres técnicos na área de segurança do trabalho; Cumprir o que estabelecem as normas 

regulamentadoras do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, ou órgão equivalente ou 

sucedâneo - e a legislação aplicável à área de Segurança do Trabalho; Prestar assessoria nas 

ações de preventivas de acidentes do trabalho; Indicar, dimensionar e fiscalizar equipamentos de 

proteção contra incêndio; Desenvolver e realizar programas de treinamento sobre normas de 

segurança, combate a incêndio e demais medidas de prevenção de acidentes e doenças de 

trabalho; Acompanhar e registrar ocorrências relacionadas à área de segurança do trabalho; 

Especificar, controlar e fiscalizar o uso e fornecimento de equipamentos de proteção individual 

adequado à eliminação, neutralização ou minimização do risco, assim como auditar o 

preenchimento correto da ficha de controle de uso do EPI - Equipamento de Proteção Individual; 

Elaborar normas e regulamentos internos de segurança do trabalho; Auxiliar na promoção de 

campanhas internas de prevenção de acidentes de trabalho; Preencher formulário do CAT - 

Comunicação de Acidentes de Trabalho; Realizar treinamento sobre o uso EPIs - Equipamentos 

Proteção Individual; Acompanhar o cumprimento do laudo ambiental; Delimitar as áreas de 

periculosidade e insalubridade de acordo com a legislação vigente; integrar  equipes 

multifuncionais e seguir as normas e rotinas estabelecidas pela Administração Municipal e 

executar outras tarefas afins incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas 

para serviços pertinentes às suas funções. 

 

GRUPO IV 

ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO – 

OAG/E 

 

Cargo: Auxiliar de Educação: 

São atribuições do cargo de Auxiliar de Educação: Auxiliar os docentes nas 

Unidades Escolares no atendimento às crianças e os alunos portadores de necessidades especiais 

e educacionais e auxiliar na segurança das crianças no uso do transporte escolar. Descrição 

Detalhada: Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, Leis Federais, Estaduais e 

Municipais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto Político Pedagógico da 

instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em vigor; participar da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), visando o desenvolvimento da criança; 

contribuindo com o seu bem-estar, propiciando um ambiente de respeito, carinho, atenção 

individual e coletiva, segurança, tranquilidade e aconchego, bem como adequando e organizando 

o espaço do período de permanência da criança, observando e registrando os fatos diários 

pertinentes à criança; participar de capacitações de formação continuada, grupos de estudo, troca 

de experiências, reuniões, formações estabelecidas pelo calendário da Secretaria de Educação e 

da instituição a que está vinculada, bem como de todas as atividades que visem à melhoria do 

processo educativo e a integração da instituição com a família e comunidade, aperfeiçoando-se 

constantemente; respeitar as diferenças individuais e atuar junto à criança nas diversas fases e 

etapas, auxiliando no processo de desenvolvimento integral, nos aspectos afetivos, físicos, 

motores, intelectuais e psicológicos; auxiliar a criança e o docente na execução de atividades 

pedagógicas e recreativas diárias, estimulando a mesma em todas suas ações e movimentos, bem 

como: incentivando-a engatinhar, sentar, andar e comer, promovendo sua autonomia; orientar, 

acompanhar e auxiliar na higienização, alimentação, repouso e troca de roupa e banho quando 

necessário; realizar procedimentos relacionados à saúde da criança, medicando-a mediante 

receituário médico e prestando atendimento prévio em casos de acidentes, bem como avisar o 
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docente e/ou à Direção acerca destes casos; auxiliar na construção de atitudes e valores 

significativos para o processo educativo da criança; responsabilizar-se pela recepção e entrega da 

criança junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e instituição; 

responsabilizar-se e acompanhar, a criança em sala de aula e no uso do transporte escolar, 

passeios e outros eventos programados pela instituição e pela Secretaria de Educação; zelar pelo 

cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à intimidade e 

privacidade dos usuários (criança e familiares) e profissionais, quanto no que se refere aos seus 

direitos inalienáveis; tratar os pais e funcionários da unidade escolar de forma cortês e sem 

distinção; realizar outras atribuições compatíveis com sua especificação profissional, de acordo 

com a demanda e conforme orientação de seu superior imediato bem como outras designadas 

pela Secretaria de Educação; cumprir as ordens superiores, exceto quando ilegais; levar ao 

conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão da função; 

representar, quando designado, a Secretaria Municipal; realizar outras atribuições compatíveis 

com sua especificação profissional. 

 

GRUPO V 

ATIVIDADES TRANSPORTE E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA 

 

Cargo: Borracheiro: 

São atribuições do cargo de Borracheiro: Realizar manutenção de equipamentos, 

montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar vida útil e utilização do pneu. 

Trocar e ressulcar pneus. Consertar pneus a frio e a quente. Reparar câmara de ar e balancear 

conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Trabalhar seguindo normas de segurança, 

higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar tarefas afins e correlatas, conforme a 

necessidade. 

 

Cargo: Carpinteiro 

São atribuições do cargo de Carpinteiro: Atividades de regular complexidade e 

domínio técnico/operacional, que consiste no trabalho com madeira, desde a seleção do material 

até a montagem das peças em madeira, como paredes, prateleiras e outras, com utilização de 

equipamentos e metodologia adequados. 

 

Cargo: Mecânico 

São atribuições do cargo de Mecânico: A execução de atividades técnico-profissional 

de natureza operacional de complexidade mediana, exigindo a seleção de alternativas mecânicas, 

abrangendo orientação especializada, com elevado grau de precisão. Consertar peças e máquinas, 

fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; fazer conservação de instalações 

eletromecânicas; inspecionar e reparar automóveis, tratores, caminhões, compressores, bombas, 

etc.; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir, quando necessário, unidade ou partes 

relacionadas, com motores, válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de refrigeração, 

de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freios, carburadores, 

acelerador, magnetos, geradores e distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir 

buchas de mancal; ajustar anéis de segmento, desmontar e montar caixas de mudança; recuperar 

e consertar hidrovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina e outros combustíveis; socorrer 

veículos acidentados ou imobilizados por desarranjo mecânico, podendo usar, em tais casos, o 

carroguincho do Município ou terceirizado, tomar parte em experiências com carros consertados, 
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executar outras tarefas afins, incluindo a locomoção entre as diversas unidades administrativas 

para serviços pertinentes às suas funções. 

 

Cargo: Mecânico Operador de Parque de Britagem 

São atribuições do cargo de Mecânico Operador de parque de Britagem: Inspecionar 

equipamentos de beneficiamento; requisitar e substituir peças danificadas ou exauridas; controlar 

níveis de desgaste de corpos moedores e demais peças dos mecanismos de britagem; alimentar, 

operar equipamentos de classificação, britagem e moagem; observar as normas de segurança 

pessoal e ambiental; controlar níveis de material in natura e material processado; controlar 

granulometria; preencher e apresentar relatórios de controle de produção, manutenção preventiva 

e outros de natureza operacional e comunicar a chefia imediata toda e qualquer ocorrência; 

Seguir as normas e rotinas estabelecidas pela Administração Municipal e executar outras tarefas 

afins. 

 

Cargo: Monitor 

São atribuições do cargo de Monitor: Exercício de atividades auxiliares, com 

treinamento e habilitação adequadas em ações relativas à docência de cursos práticos destinados 

ao desenvolvimento de aptidões diversas, monitoração de clube de mães e de idosos, com 

orientação supervisionada de projetos de política social de inclusão produtiva, de prática 

desportiva, de gênero e de integração, voltados ao desenvolvimento social e econômico. 

 

Cargo: Motorista  

São atribuições do cargo de Motorista: Executar atividades de natureza operacional, 

abrangendo condução e conservação de veículos motorizados utilizados nos serviços 

administrativos, no transporte oficial de passageiros e de cargas e no atendimento de demandas 

que envolvam a condução de veículos automotores; vistoriar o veículo, verificando o estado dos 

pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e testando freios e parte elétrica, 

certificando-se de suas condições de funcionamento; Informar defeitos do veículo, preenchendo 

ficha específica de manutenção; Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o 

fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados, na forma do Código 

Brasileiro de Trânsito e normas de direção defensiva; Portar os documentos do veículo e zelar 

pela sua conservação; Controlar a carga e a descarga do material transportado, orientando a sua 

arrumação no veículo para evitar acidentes; Realizar o transporte de pedras, cascalho, mudas, 

areia, madeira e outros, sempre que se fizer necessário; Carregar e descarregar os materiais 

utilizados pelos profissionais; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à 

garagem da Prefeitura ou local indicado pela Administração Municipal; Colaborar com a 

limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; Executar outras tarefas correlatas ao 

cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

Cargo: Operador de Equipamentos 

São atribuições do cargo de Operador de Equipamentos: Executar atividades de 

natureza operacional, de natureza repetitiva abrangendo operação e manutenção de máquinas 

pesadas, motoniveladoras, tratores agrícolas e equipamentos diversos da frota municipal, e outras 

atividades inerentes a função para a qual estiver devidamente habilitado e treinado, incluindo a 

condução de veículos automotores para serviços pertinentes às suas funções. 
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Cargo: Pedreiro 

São atribuições do cargo de Pedreiro: Exercício de atividades de pouca 

complexidade, relativas ao manuseio de equipamentos e materiais pertinentes à construção civil, 

que exige treinamento continuado e experiência laboral e verificação das características da obra 

para a escolha do material apropriado; execução supervisionada de obras relacionas à construção 

civil, tais como muros, paredes, bases de concreto e outras edificações compatíveis com a 

natureza do cargo. 

 

Cargo: Pintor 

São atribuições do cargo de Pintor: Exercício de atividades de pouca complexidade e 

repetitivas, que exige treinamento continuado e experiência laboral, relacionadas ao manuseio de 

equipamentos e materiais pertinentes ao reparo de superfícies a serem pintadas e outros 

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

for o caso; preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias diluentes e 

secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas; pintar as 

superfícies externas e internas de edifícios e outras obras públicas, coma utilização das técnicas 

recomendadas; executar, sob supervisão, outras atividades correlatas de mesma natureza e grau 

de complexidade compatíveis com a natureza do cargo. 

 

Cargo: Telefonista 

São atribuições do cargo de Telefonista: Execução de atividades de pouca 

complexidade de natureza repetitiva, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos 

referentes à ligação telefônica, transmissão e recebimento de mensagens por telefone ou outros 

meios tecnológicos disponíveis, que exige, dentre outras qualidades, boa dicção, urbanismo e 

equilíbrio; elaboração de relatórios funcionais com dados estatísticos, ocorrências incomuns e 

execução de outras atividades inerentes à função. 

 

GRUPO VI 

ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS - SGV 

 

Cargo: Vigia 

São atribuições do cargo de Vigia: Atuar em atividades relativas ao controle de 

acesso de pessoas, materiais, automóveis e outras anormalidades. Fiscalizar as áreas de acesso 

aos próprios municipais, atentando para eventuais anormalidades, segundo orientações; fiscalizar 

e orientar, segundo normatizações, a entrada e a saída de pessoas e veículos nos edifícios e 

estacionamentos dos próprios municipais; zelar pelo prédio e suas instalações, comunicando à 

chefia da necessidade de serviços especializados para reparo e manutenção; percorrer 

sistematicamente sua área de atuação e inspecionando suas dependências, executar outras tarefas 

de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

Cargo: Agente de Serviços Gerais 

São atribuições do cargo de Agente de Serviços Gerais: Execução de atividades 

rotineiras, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos 

braçais, serviços de zeladoria, copa e limpeza, incluindo a locomoção entre as diversas unidades 

administrativas para serviços pertinentes às suas funções. 
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GRUPO VII 

ATIVIDADES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS 

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 

São atribuições do cargo de Agente Comunitário de Saúde: Utilizar de instrumentos 

para diagnóstico demográfico e sócio cultural da comunidade; Promover ações de educação para 

a saúde individual e coletiva; Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das 

ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular à 

participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Realizar visitas 

domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; Prestar informações, 

preencher fichas e formulários integrantes da documentação das famílias atendidas pelo 

programa; Arquivar e manter em condições ideais de conservação toda a documentação que fizer 

parte do programa governamental; Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde 

e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Seguir as normas e rotinas estabelecidas 

pela Administração Municipal e executar outras tarefas afins incluindo a locomoção entre as 

diversas unidades administrativas e domicílios de sua área territorial de atuação funcional para 

serviços pertinentes às suas funções. 
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