
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL 

 

 

GABINETE DO VICE-

PREFEITO 

PROCURADORIA 

GERAL 

DIRETORIAS 

 

GABINETE DO PREFEITO 

ASSESSORIAS 

CHEFIAS 

 

COORDENADORIAS 

 

SECRETARIAS 

ÓRGÃO DE 

CONTROLE INTERNO 



 

   

 

ANEXO II 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA - SEMF 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  

OBRAS – SMO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

- SMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO URBANO – 

SEPLAN 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

INTERNA - SEMAGI 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - SEDUC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO E 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO – SETUR  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

 

PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO 

- PROGEM 

GABINETE DO PREFEITO - GAP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E LAZER - SEMEL 

 

GABINETE DO VICE-

PREFEITO - GAVIP 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E PESCA - SEAP 

ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO 



CHEFE DE 

GABINETE

SECRETARIA EXECUTIVA 

DE GOVERNO

ASSESSORIA DE 

APOIO ADM. 

ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 

COORDENADORIA DE 

PROTEÇÃO E DEFESA 

CIVIL 

DIRETORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

DIRETORIA DO 

PROCON
CHEFIA DE 

OUVIDORIA 

PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO – GAP –GAVIP  “ ANEXO 03”

DIRETORIA DE MÍDIA

DIRETORIA DE 

JORNALISMO 



SUBPROCURADORIA 

GERAL DO 

MUNICIPIO 

ASSESSORIA 

JURÍDICA 

ASSESSORIA DE 

TÉCNICA 

LEGISLATIVA 

PROCURADORIA 

CONSULTIVA

PROCURADORIA 

GERAL DO 

MUNICÍPIO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PGM - “ ANEXO 04”

CONSELHO DE 

PROCURADORES

PROCURADORIA FISCAL
PROCURADORIA 

JUDICIAL

DIRETORIA FISCAL E 

TRIBUTÁRIA

PROCURADORIA 

AMBIENTAL



ASSESSORIA FAZENDÁRIA 
ASSESSORIA CONTÁBIL-

ORÇAMENTÁRIA
ASSESSORIA FINANCEIRA E 

TESOURARIA 

DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS E CONVÊNIOS 

DIRETORIA DE 
ORÇAMENTO E 
PLANEAMENTO

CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO DE 
TRIBUTOS

CHEFIA DE EMPENHO E 
LIQUIDAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEFAZ “ANEXO 05 ‘’

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

DA FAZENDA



ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA, DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS

ASSESSORIA DE GESTÃO 
DE PESSOAS

ASSESSORIA DE 
TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO

DIRETORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

CHEFIA DE PRONTO 
PAGAMENTO

CHEFIA DE GESTÃO 
INTERNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAGI – “ANEXO 
06”

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA DE
PATRIMÔNIO, CONTROLE 

E GESTÃO DE FROTAS

DIRETORIA DE GESTÃO 
COMPRAS

DIRETORIA DE 
TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRETORIA DE GESTÃO
PATRIMONIAL

DIRETORIA DE
CONTROLE E GESTÃO DE 

FROTAS

DIRETORIA DE 
MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

CHEFIA DE GESTÃO 
ESTAGIÁRIOS CONTRATOS

CHEFIA DE PROCESSOS DE 
ADMISSÃO/ EXONERAÇÃO 

E CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA

CHEFIA DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC “ANEXO 07”

SECRETARIA 
DE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

ASSESSORIA DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

ASSESSORIA 
PEDAGÓGICA

CHEFIA DE SECRETARIA

DIRETORIA ADJUNTA
DIRETORIA DE UNIDADE 

ESCOLAR

CHEFIA DE  ENSINO 
FUNDAMENTAL 2

CHEFIA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 1

CHEFE DE ENSINO 
INFANTIL

CHEFIA DE COMPRASDIRETORIA DE FROTAS

DIRETORIA DO EJA
DIRETORIA DE 

ENSINO E 
AVALIAÇÃO

DIRETORIA DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E 
EDUCACIONAL

DIRETORIA DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRETORIA DE 
SUPRIMENTO ESCOLAR

ASSESSORIA DE GABINETE



SECRETARIA
MUNICIPAL 
DE SAÚDE

ASSESSORIA 
OPERACIONAL 

ASSESSORIA 
DE SAÚDE 

ASSESSORIA DE 
APOIO ADM.

DIRETORIA DE 
FROTAS

CHEFIA DE 
MANUTENÇÃO 

CHEFIA DE 
IMAGENS

CHEFIA DE 
TFD

CHEFE DO 
CAPS 

CHEFIA DE 
FARMÁCIA 

BÁSICA 

CHEFIA DE 
FARMÁCIA 
ESPECIALIZ

ADA

CHEFIA 
ODONTO

ESPECIALIZADA

DIRETORIA 
CLÍNICA

DIRETORIA 
REGULAÇÃ

O

CHEFIA DO 
ESF 

DIRETORIA 
DE PA

DIRETORIA 
ASSISTÊNCIA 
FARMACIA

DIRETORIA 
MAC

DIRETORIA 
DE APS 

CHEFIA DE 
ALMOXARIFAD

O 

DIRETORIA DE 
TI

CHEFIA DE RH

DIRETORIA DE 
COMPRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SMS – “ANEXO 08” 

SECRETARIA 
ADJUNTA DE 

SAÚDE 

DIRETORIA DE 
BEM-ESTAR 

ANIMAL

CHEFIA DE 
BEM-ESTAR 

ANIMAL



SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

ASSESSORIA DE 
GABINETE 

ASSESSORIA DE 
REGULAÇÃO DO 

SUAS

DIRETORIA DE 
HABITAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

DIRETORIA DE 
GESTÃO DO 

SUAS 

CHEFIA CREASCHEFIA  CRAS 

CHEFIA DE 
GESTÃO 

CADASTRO 
ÚNICO 

CHEFIA DE 
APOIO AOS 
CONSELHOS 

CHEFIA DO 
ABRIGO 

INSTITUCIONAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS “ANEXO 09”

CHEFIA DO SIME

DIRETORIA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA E ESPECIAL 



SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE OBRAS 

CHEFIA DE 
ATIVIDADES DE 

S.B

CHEFIA DE 
MANUTENÇÃO DE 
FROTAS E PÁTIO

CHEFIA DE 
ILUMINAÇÃO 

PUBLICA 

CHEFIA DE 
LIMPEZA URBANA 

DIRETORIA DE 
OBRAS DE INFRA. 

RURAL

DIRETORIA DE 
OBRAS DE INFRA. 

URBANA

DIRETORIA DE 
LIMPEZA URBANA

ASSESSORIA DE 
SERVIÇOS 

ASSESSORIA DE 
APOIO ADM

ASSESSORIA DE 
GABINETE

CHEFIA DE  ADM 
CEMITÉRIO

CHEFIA DE 
PAVIMENTAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO “ANEXO 10”



SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

URBANO 

CHEFIA DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

PROJETOS 

CHEFIA DE 
ANÁLISE DE 
PROJETOS 

CHEFIA 
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE 
FISCALIZAÇÃO 

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE 
APOIO ADM 

ASSESSORIA DE 
PROJETOS 

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO 

ASSESSORIA DE 
APOIO 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – SEPLAN – ANEXO “11”

DIRETORIA DE 
ANÁLISE DE 
PROJETOS 

ASSESSORIA DE 
ANÁLISE DE 
PROJETOS 

DIRETORIA DE 
PROJETOS 



SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

CHEFIA DE 
ATENDIMENTO 

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO 

TURÍSTICO E 
EVENTOS

DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING

ASSESSORIA DE 
APOIO ADM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – “ANEXO 12”



SECRETARIA MUNIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL “ANEXO 13”

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

ESPORTE E 
LAZER

DIRETORIA DE 
MANUTENÇÃO

DIRETORIA DE 
PARADESPORTO E 
TERCEIRA IDADE

DIRETORIA DE ESPORTE 
EDUCACIONAL 

DIRETORIA DE ESPORTE 
DE RENDIMENTO

ASSESSORIA DE 
APOIO 

ADMINISTRATIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA – SMSP “ANEXO 14”

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA 
PUBLICA

DIRETORIA DE 
TRÂNSITO

DIRETORIA DA CENTRAL 
DE CONTROLE 
OPERACIONAL

ASSESSORIA 
OPERACIONAL

CHEFIA DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO

CHEFIA DA GUARDA 
PATRIMONIAL 

CHEFIA 
ADMINISTRATIVA



SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA 

E PESCA

CHEFIA DE ATENDIMENTO 
AO AGRICULTOR E 

PESCADOR 

CHEFIA DO SERVIÇO DE  
INSPEÇÃO MUNICIPAL

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

PESCA 

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA 

ASSESSORIA DE 
AGRICULTURA E 

PESCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - ANEXO “15“
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ANEXO XVI 
 

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES COMISSIONADAS, 
FUNÇÕES GRATIFICADAS E ADICIONAIS DE RESPONSABILIDADE, COM 

RESPECTIVOS SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E NÚMERO DE VAGAS 
 

AGENTES POLÍTICOS SUBSÍDIOS N.° SECRETARIAS 

Prefeito  1 

Vice-Prefeito  1 

Secretário Municipal 11.728,53 11 

Procurador Geral do 
Município 

11.728,53 1 

Presidente da Fundação 
Cultural - FMC 

11.728,53 1 

Presidente da Autarquia - 
IPRESP 

11.728,53 1 

Presidente da Fundação 
Ambiental - FUNDEMA 

11.728,53 1 

 
 

AGENTES PÚBLICOS -
CARGO COMISSIONADO E 

FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL DE VENCIMENTO VENCIMENTO 
EM R$ 

SECRETARIOS 
PROCURADOR 

PRESIDENTE DE 
FUNDAÇÃO 

N1 – CC1 11.728,53 

SUBPROCURADOR 
GERAL 

SECRETARIO-ADJUNTO 

N2 – CC2/FC2 8.241,78 

ASSESSORIAS   

Assessor N3 – CC3/FC3 5.906,61 

DIRETORIAS   

Diretor N4 – CC4/FC4 3.846,17 

CHEFIAS   

Chefe N5 – CC5/FC5 2.609,89 
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FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL DE 
VENCIMENTO 

VENCIMENTO 
EM R$ 

VAGAS 

FUNÇÃO GRATIFICADA    

FG 

FG1 R$ 800,00 30 

FG2 R$ 1.000,00 20 

FG3 R$ 1.200,00 10 

ADICIONAL 
RESPONSABILIDADE 

   

AR 
AR1 R$ 1.200,00 25 

 

 

GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO – GAP - GAVIP 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

PREFEITO --- 1 

Chefe de Gabinete N1 – CC1/FC1 1 

Secretário Executiva de Governo N1 – CC1/FC1 1 

Assessor de Apoio Administrativo N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Comunicação Social 
N3 – CC3/FC3 1 

Coordenador de Proteção e Defesa Civil  N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Jornalismo 
 

N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Comunicação e Marketing N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Mídia 
 

N4 – CC4/FC4 1 

Diretor do PROCON N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Ouvidoria N5 – CC5/FC5 1 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO N1 – CC1 1 

Subprocurador Geral do Município N2 – CC2/FC2 1 

Assessor Jurídico  N3 – CC3/FC3 5 

Assessor de Técnica Legislativa N3 – CC3/FC3 1 

Diretor Fiscal e Tributário N4 – CC4/FC4 1 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMF 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA N1 – CC1 1 

Assessor Fazendário N3 – CC3/FC3 1 

Assessor Contábil-Orçamentário N3 – CC3/FC3 1 

Assessor Financeiro e Tesouraria N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Captação de Recursos e Convênios N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Orçamento e Planejamento N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Fiscalização de Tributos N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Empenho e Liquidação N5 – CC5/FC5 1 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO INTERNA - 

SEMAGI 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  N1 – CC1 1 

Assessor Administrativo de Licitações e Contratos N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Gestão de Pessoas N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Tecnologia de Informação N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Patrimônio, Controle e Gestão de Frotas N3 – CC3/FC3 1 
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Diretor de Gestão Administrativa N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Gestão Compras N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Tecnologia de Informação N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Recursos Humanos N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Gestão Patrimonial N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Controle e Gestão de Frotas N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Pronto Pagamento N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Gestão Interna N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Manutenção de Equipamentos N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Gestão de Capacitação e Aperfeiçoamento N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Gestão de Estagiários contratados N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Processos de Admissão/Exoneração e 
Controle de Frequência 

N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Manutenção Predial N5 – CC5/FC5 1 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N1 – CC1  

Assessor de Apoio Administrativo N3 – CC3/FC3 1 

Assessor Pedagógico N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Gabinete N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Suprimento Escolar N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Recursos Humanos N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Tecnologia de Informação e Educacional N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Ensino e Avaliação N4 – CC4/FC4 1 

Diretor do EJA N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Frotas N4 – CC4/FC4 1 
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Chefia de Compras N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Ensino Infantil  N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Ensino Fundamental I  N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Ensino Fundamental II  N5 – CC5/FC5 1 

Chefe do EJA e Inclusão N5 – CC5/FC5 1 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE N1 – CC1 1 

Secretário Adjunto da Saúde N2 – CC2/FC2 1 

Assessor de Apoio Administrativo N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Saúde N3 – CC3/FC3 1 

Assessor Operacional N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Compras N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Tecnologia de Informação N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Frotas N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Atenção Primária de Saúde – APS N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Média e Alta Complexidade N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Assistência Farmacêutica N4 – CC4/FC4 1 

Diretor do Pronto Atendimento – PA N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Regulação N4 – CC4/FC4 1 

Diretor Clínico N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Bem-Estar Animal N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Odontologia Especializada N5 – CC5/FC5 1 

Chefe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS N5 – CC5/FC5 1 

Chefe do Estratégia Saúde da Família – ESF N5 – CC5/FC5 1 
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Chefe de Farmácia Básica N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Farmácia Especializada N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Tratamento Fora do Domicílio - TFD N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Imagens  N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Recursos Humanos N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Almoxarifado N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Manutenção N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Bem-Estar Animal N5 – CC5/FC5 1 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

N1 – CC1 1 

Assessor de Gabinete N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Regulação do SUAS N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Gestão do SUAS N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Habitação e Regularização Fundiária N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Proteção Social Básica e Especial N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Gestão do Cadastro Único N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Apoio aos Conselhos 
N5 – CC5/FC5 1 

Chefe do CRAS N5 – CC5/FC5 2 

Chefe do CREAS N5 – CC5/FC5 1 

Chefe do Abrigo Institucional N5 – CC5/FC5 1 

Chefe do SIME N5 – CC5/FC5 1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS 
URBANOS E RURAIS 

N1 – CC1 1 

Assessor de Gabinete N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Apoio Administrativo N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Serviços N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Limpeza Urbana N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Obras de Infraestrutura Rural N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Limpeza Urbana N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Iluminação Pública N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Manutenção de Frotas e Pátio N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Atividades de Saneamento Básico N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Pavimentação Comunitária N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Administração de Cemitério N5 – CC5/FC5 1 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - SEPLAN 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 

N1 – CC1 1 

Assessor de Apoio Administrativo 
 

N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Planejamento  N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Projetos N3 – CC3/FC3 1 

Assessor de Análise de Projetos N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Apoio Administrativo N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Planejamento N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Projetos N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Análise de Projetos N4 – CC4/FC4 1 
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Diretor de Fiscalização N4 – CC4/FC4 1 

Chefe Administrativo N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Análise de Projetos N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Fiscalização de Projetos N5 – CC5/FC5 1 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO - SETUR 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

N1 – CC1 1 

Assessor de Apoio Administrativo N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Comunicação e Marketing N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Planejamento Turístico e Eventos N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Desenvolvimento Econômico N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Atendimento N5 – CC5/FC5 1 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL  

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER N1 – CC1 1 

Assessor de Apoio Administrativo N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Esporte de Rendimento N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Esporte Educacional N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Paradesporto e Terceira Idade N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Manutenção N4 – CC4/FC4 1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PUBLICA 

N1 – CC1 1 

Assessor Operacional N3 – CC3/FC3 1 

Diretor da Central de Controle Operacional N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Trânsito N4 – CC4/FC4 1 

Chefe de Fiscalização de Trânsito N5 – CC5/FC5 1 

Chefe da Guarda Patrimonial N5 – CC5/FC5 1 

Chefe Administrativo N5 – CC5/FC5 1 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP 

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 

NÍVEL VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
PESCA 

N1 – CC1 1 

Assessor de Agricultura e Pesca N3 – CC3/FC3 1 

Diretor de Desenvolvimento da Agricultura N4 – CC4/FC4 1 

Diretor de Desenvolvimento da Pesca N4 – CC4/FC4 1 

Chefe do Serviço de Inspeção Municipal N5 – CC5/FC5 1 

Chefe de Atendimento ao Agricultor e Pescador N5 – CC5/FC5 1 
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ANEXO XVII 

 

I - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

I.1 – Chefia de Gabinete do Prefeito 

Cargo: Chefe de Gabinete do Prefeito 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições:  

I - assistir ao Prefeito Municipal; 

II - promover a transmissão e o controle das instruções emanadas do Prefeito; 

III - acompanhar o processo legislativo municipal; 

IV - solicitar à Procuradoria do Município informações sobre o controle do cumprimento dos prazos 

legais, a expedição e a publicação dos atos e decretos editados e das leis sancionadas ou 

promulgadas pelo Prefeito; 

V - sugerir a revisão da produção jurídica quanto aos decretos a serem submetidos à assinatura do 

Prefeito; 

VI - efetuar o levantamento de informações em sua área de atuação, para conhecimento e 

permanente avaliação do Prefeito Municipal; 

VII - administrar os meios de transporte do Gabinete do Prefeito; 

VIII – fazer a gestão de pessoal e compras do Gabinete do Prefeito; 

IX - cuidar da representação civil do Prefeito Municipal; 

X - efetuar a execução orçamentária do Gabinete do Prefeito; 

XIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelo superior hierárquico; 

XIV - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

I.2 – Secretaria Executiva de Governo 

Cargo: Secretário Executivo de Governo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições:  

I - assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação e na integração das ações 

do Governo; 
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II - avaliação e monitoramento da ação governamental e dos órgãos e entidades da administração 

pública, em especial das metas e programas prioritários definidos pelo Prefeito Municipal;  

III - análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias 

em tramitação na Câmara Municipal, com as diretrizes governamentais;  

IV - avaliação da ação governamental e do resultado da gestão dos secretários municipais, além de 

outros determinados em legislação específica, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial;  

V - promover a transmissão e o controle das instruções emanadas do Prefeito Municipal; 

VI - coordenar o levantamento de informações em sua área de atuação, para conhecimento e 

permanente avaliação do Prefeito Municipal; 

VII - gerir as atividades de integração política e administrativa; 

VIII - estreitar o relacionamento com outros Municípios, com autoridades das demais esferas de 

governo e com entidades representativas da sociedade civil; 

 

I.3 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob 

sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

I.4 – Assessoria de Comunicação Social 

Cargo: Assessor de Comunicação Social 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições:  

I - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes aos 

programas e ações de imagens dos programas, projetos, obras e atividades desenvolvidas pelo 

Município; 

II - preparar minuta de pronunciamentos oficiais, na forma solicitada pelo Prefeito Municipal; 

III - editar o Boletim Oficial do Município e outras publicações jornalísticas ou institucionais de 

interesse da Administração Municipal; 

IV - coordenar a criação e aprovar as peças publicitárias para campanhas institucionais e de 

interesse público, com prévia autorização do Prefeito Municipal; 

V - elaborar e administrar o Plano de Comunicação Social do Município, contemplando políticas e 

ações nos setores de assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e propaganda, com 

prévia e expressa autorização do Prefeito; 

VI - coletar, redigir e transmitir aos meios de comunicação social, informações relativas aos 

interesses da administração pública; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

I.5 - Diretoria de Jornalismo 

Cargo: Diretor do Jornalismo 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - supervisionar as ações e serviços em jornalismo;  

II - supervisionar a realização de coberturas jornalísticas sobre as atividades do Poder Executivo 

Municipal;  

III - promover a coleta de informações nos diversos órgãos do poder executivo municipal, para efeito 

de divulgação;  

IV - planejar reportagens sobre ações, obras, atos ou projetos da administração municipal;  

V - coordenar a pesquisa de informações nos diversos jornais em assuntos de interesse da 

administração pública municipal e mantê-la atualizada e informada;  

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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I.6 - Diretoria de Comunicação e Marketing 

Cargo: Diretor de Comunicação e Marketing 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - supervisionar as ações e serviços em comunicação e marketing;  

II - supervisionar a realização de artes visuais sobre as atividades do Poder Executivo Municipal;  

III - promover a coleta de informações para produção de vinhetas, artes visuais e vídeos dos diversos 

órgãos do poder executivo municipal, para efeito de divulgação;  

IV – planejar campanhas publicitárias sobre ações, obras, atos ou projetos da administração 

municipal;  

V - coordenar a pesquisa de informações nos diversos jornais em assuntos de interesse da 

administração pública municipal e mantê-la atualizada e informada; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

I.7 - Diretoria de Mídia 

Cargo: Diretor de Mídia 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – supervisionar as ações de mídia entre a prefeitura e os órgãos de comunicação social da região, 

com abertura de ordens de compra e prestação de contas de veiculações;  

II – produzir vídeos institucionais exclusivos para as redes sociais da prefeitura; 

III – fornecer informações para produção de vinhetas, artes visuais e vídeos dos diversos órgãos do 

poder executivo municipal, para efeito de divulgação;  

IV – coletar e fornecer informações para o planejamento de campanhas publicitárias sobre ações, 

obras, atos ou projetos da administração municipal;  

V – coordenar as postagens das notícias da prefeitura nas redes sociais e no site. 

 

I.8 - Diretoria do PROCON 

Cargo: Diretor do PROCON 
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Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir o PROCON municipal; 

II - dirigir e coordenar as Políticas Públicas de proteção e defesa do consumidor; 

III - coordenar, acompanhar e incentivar a educação para o consumo no município, inclusive nas 

redes de ensino; 

IV - representar o PROCON em seminários, simpósios, cursos, palestras, entrevistas, encontros 

relacionados à defesa do consumidor; 

V - dar andamento as reclamatórias formalizadas no PROCON; 

VI - fomentar Políticas Públicas em Defesa dos Consumidores; 

VII - dirigir ações cotidianas, tais como: audiências conciliatórias, chefia de atendimento e outros; 

VIII - participar ativamente dos projetos e ações que envolvem toda a Secretaria de Assistência 

Social; 

IX – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos;  

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

I.9 - Chefia de Ouvidoria 

Cargo: Chefe de Ouvidoria 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - gerenciar a análise e o encaminhamento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações ao 

órgão competente para providências cabíveis, tendo por objetivo assegurar qualidade, agilidade, 

presteza, satisfação, respeito e atenção integral ao cidadão, na qualidade de um ser humano 

portador de direitos; 

II - acompanhar o processamento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações no órgão 

competente; 

III - encaminhar denúncias aos superiores hierárquicos; 

IV - dirigir a orientação, o recebimento, o processamento e o cadastramento das solicitações, 

sugestões, críticas e reclamações apresentadas pessoalmente, por carta, por telefone ou por 

qualquer outro meio de comunicação, referentes à Administração Pública, sejam de pessoas físicas 

ou jurídicas; 
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V - manter o cidadão informado e atualizado sobre o andamento de seu pedido, serviços e obras 

realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo atendimento integral, digno, ético, transparente e 

eficaz; 

VI - valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo sigilo absoluto sobre o 

atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de penalidades; 

VII - identificar as necessidades do cidadão e buscar soluções para as questões por ele levantadas, 

visando o aprimoramento no atendimento do serviço público e na prestação de serviços, de forma a 

garantir o direito ao exercício da cidadania; 

VIII - coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive através de mobilização 

coletiva junto às comunidades locais; e 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

obras realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo atendimento integral, digno, ético, 

transparente e eficaz; 

X - valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo sigilo absoluto sobre o 

atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de penalidades; 

XI - identificar as necessidades do cidadão e buscar soluções para as questões por ele levantadas, 

visando o aprimoramento no atendimento do serviço público e na prestação de serviços, de forma a 

garantir o direito ao exercício da cidadania; 

XII - coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive através de mobilização 

coletiva junto às comunidades locais; e 

XIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIV - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

II.1 - Procuradoria Geral do Município 

Cargo: Procurador Geral do Município 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Qualificação escolar necessária: Advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 

– OAB. 

Atribuições:  

I - representar o Município judicial e extrajudicialmente, como advocacia geral, nas causas em que 

este for interessado na condição de autor, réu, assistente, opoente ou interveniente; 
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II - exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento do Poder Executivo e da 

Administração em geral; 

III - promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e demais créditos do Município; 

IV - responder pela regularidade jurídica de todas as situações negociais, políticas e administrativas 

do Município, submetidas à sua apreciação; 

V - propor ao Prefeito medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio dos órgãos da 

Administração centralizada e descentralizada; 

VI - opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão 

de julgados relacionados com a Administração Municipal; 

VII - receber e apurar a procedência das denúncias contra órgãos da Administração Pública 

Municipal e contra servidores municipais e determinar a instauração das medidas legais cabíveis; 

VIII - representar ao Prefeito sobre providências de ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo 

interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes; 

IX - propor ao Prefeito e às demais autoridades municipais as medidas que julgar necessárias à 

uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa; 

X - fiscalizar a legalidade dos atos da administração pública direta e indireta, propondo, quando for o 

caso, a anulação dos mesmos, ou, quando necessário, promover as ações judiciais cabíveis; 

XI - requisitar das autoridades municipais competentes, certidões, informações e diligências 

necessárias ao desempenho de suas atribuições institucionais; 

XII - defender a norma legal ou ato normativo municipal impugnados nas ações diretas de 

inconstitucionalidade propostas perante o Tribunal de Justiça do Estado, observada a legislação 

própria; 

XIII - propor ações civis públicas e ações de improbidade administrativa; 

XIV - elaborar ações diretas de inconstitucionalidade; 

XV - coordenar a elaboração de informações nos mandados de segurança e habeas data impetrados 

contra autoridades municipais; 

XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

II.2 – Subprocuradoria Geral do Município 

Cargo: Subprocurador Geral do Município 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 
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Qualificação escolar necessária: Advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 

– OAB. 

Atribuições:  

I - assessorar o Procurador Geral do Município no exercício de suas funções e substituí-lo na sua 

ausência ou impedimento; 

II - assessorar os Advogados ocupantes de cargos efetivos da Procuradoria Geral do Município e os 

demais assessores jurídicos especializados; 

III - representar o Procurador Geral do Município em reuniões, audiências e encontros que não 

exijam a presença do mesmo ou por designação deste; 

IV - atuar nos processos administrativos e judiciais que envolvem o Município; 

V - promover, em conjunto com o Procurador-Geral e por ordem deste, a organização administrativa 

da órgão; 

VI - supervisionar a distribuição interna dos processos administrativos e judiciais; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

II.3 - Assessoria Jurídica  

Cargo: Assessor Jurídico  

Vagas: 05 

Carga Horária: tempo integral 

Qualificação escolar necessária: Formação Superior em Direito 

Atribuições: 

I – assessorar o Procurador-Geral e demais Procuradores Municipais, quando assim for designado, 

em assuntos de natureza jurídica, participando de reuniões internas e externas, elaborando estudos 

ou propondo normas, medidas e diretrizes; 

II - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; 

III - assistir a todos os órgãos da administração municipal, orientando-os sobre a forma legal para a 

prática de atos e procedimentos jurídico-administrativos; 

IV - elaborar relatórios sobre atividades da Procuradoria ou em assunto de sua área de atuação;  

V – acompanhar e coordenar publicação de natureza jurídica, prazos, expedientes, movimentações 

em processos judiciais e administrativos, em todos os âmbitos e instâncias, mantendo informado os 

Procuradores;  

VI - fazer pesquisas, estudos e preparar a documentação necessária a realização das atividades dos 

Procuradores;  



9 

 

VII – emitir ou minutar pareceres de natureza jurídica, sob supervisão dos Procuradores; 

VIII – assessorar as comissões de processos administrativos em geral, disciplinares e licitatórios; 

IX - exercer outras atividades correlatas, não privativas da Advocacia Pública, que lhe forem 

conferidas por superior; 

X - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

II.4 - Assessoria de Técnica Legislativa  

Cargo: Assessor de Técnica Legislativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Qualificação escolar necessária: Formação Superior em Direito 

Atribuições:  

I – prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Procurador-Geral e demais 

Secretários Municipais nos assuntos e estudos relacionados a projetos de leis, indicações/pleitos, 

resoluções, decretos e portarias, entre outros atos normativos de interesse do Poder Executivo 

Municipal; 

II – examinar, juntamente com o Procurador-Geral, projetos de lei, minutas, decretos, portarias, 

regulamentos e demais atos administrativos de interesse da Municipalidade, que lhes forem 

submetidos; 

III – manter atualizada a legislação de interesse do Município; 

IV – analisar a complexidade política dos projetos de leis e emendas, promovendo os 

esclarecimentos necessários; 

V - examinar, antecipadamente, os Projetos de Leis a serem enviados à Câmara Municipal Balneário 

Piçarras, quanto à sua constitucionalidade, operacionalidade e viabilidade técnica; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

II.5 – Diretoria Fiscal e Tributária 

Cargo: Diretor Fiscal e Tributário 

Vagas:01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I – dirigir e promover a organização da fiscalização tributária, bem como, a cobrança da dívida ativa 

do Município, por via judicial ou extrajudicial; 

II - emitir pronunciamentos sobre assuntos pertinentes e vinculados à área tributária e de execução 

fiscal; 

III - oferecer parecer jurídico nos processos administrativos referentes a assuntos tributários e 

executivos fiscais; 

IV - transferir o produto de executivos fiscais à Tesouraria do Município; 

V - requisitar e orientar o cumprimento de providências administrativas necessárias ao desempenho 

das atividades da Diretoria; 

VI - orientar a aplicação das leis e regulamentos vinculados à área tributária e do executivo fiscal do 

Município; 

VII - realizar pesquisa e trabalho jurídico profilático, sugerindo a indicação, modificação, 

aperfeiçoamento e atualização de leis e decretos, de sua área de atuação, no interesse do Município; 

VIII - prestar informações sobre serviços que lhe são afetos e sobre direito e legislação tributária e 

executivos fiscais; 

IX - assistir as autoridades municipais, bem como elaborar minutas de informações em matéria 

tributária e de executivo fiscal; 

X - revisar e informar projetos de lei, que digam respeito à área fiscal e tributária; 

XI - solicitar às repartições competentes as providências cabíveis para sanar falhas ou 

irregularidades que verificar nos processos examinados para a apuração da certeza e liquidez da 

Dívida Ativa do Município; 

XII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

III.1 - Assessoria Fazendária 

Cargo: Assessor Fazendário 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - exercer atividades de apoio e assessoramento ao Secretário no exercício de suas atribuições e 

outras delegadas pelo mesmo, elaborando estudos, planilhas, relatórios de interpretação de 

demonstrativos e outros documentos técnicos;  

II - emitir pareceres, interpretações e opiniões relacionadas às questões fazendárias; 
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III - articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas 

e diretrizes governamentais;  

IV - atender, prestar informações e encaminhar as sugestões e reclamações do público em geral que 

procura à Secretaria;  

V - exercer a representação interna e externa do Secretário, substituindo-o em eventos ou reuniões e 

sempre que for designado; 

VI - opinar sobre alternativas para o saneamento de questões relacionadas à sua Assessoria e que 

estejam em discussão;  

VII - desenvolver e disponibilizar em meios eletrônicos as informações e os dados necessários para 

dar publicidade aos atos políticos e institucionais realizados pela Assessoria;  

VIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

III.2 - Assessoria Contábil-Orçamentária 

Cargo: Assessor Contábil-Financeiro-Orçamentário 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - promover a programação, a organização, a coordenação, a execução e o controle das atividades 

pertinentes à elaboração dos balancetes mensais e dos balanços consolidados da Administração 

Direta, dos Fundos e da Administração Indireta, bem como a elaboração da prestação de contas 

anual do Governo, orientando tecnicamente os órgãos e entidades, supervisionando-lhes as 

atividades e estabelecendo normas para a padronização, racionalização e controle das ações 

referentes aos serviços contábeis; 

II - elaborar as normas gerais e as instruções técnicas de administração contábil a serem aplicadas 

por todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo; 

III - elaborar e propor para aprovação, por ato do Chefe do Poder Executivo, o Plano de Contas 

Único, a ser utilizado pelos órgãos e entidades responsáveis pelo fornecimento de dados 

necessários à elaboração do balanço geral do Município; 

IV - fornecer aos órgãos e entidades da Administração Pública orientação e apoio técnico, além de 

estabelecer mecanismos, sistemas e métodos que possibilitem o controle da execução orçamentária, 

o conhecimento da posição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços públicos, o 

levantamento dos balancetes mensais e do balanço anual e a análise e interpretação dos resultados 

econômico-financeiros; 



12 

 

V - estabelecer normas relacionadas à contabilização dos atos e fatos de gestão, fusão, incorporação 

e extinção de órgãos e entidades do Município; 

VI - convocar representantes de órgãos e entidades para reuniões, fóruns ou palestras, visando o 

aperfeiçoamento e disciplinamento da gestão contábil; 

VII - elaborar a prestação de contas anual do Prefeito; 

VIII - emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; 

IX - coordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e unidades do Sistema de 

Controle Interno, com vistas à efetividade das competências que lhe são comuns; 

X - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

XI - verificar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos contábeis; 

XII - analisar as demonstrações contábeis objetivando identificar situações que possam vir a afetar a 

eficácia e a eficiência dos programas de governo; 

XIII - propor ações voltadas a racionalização dos gastos públicos e a otimização dos recursos 

humanos, materiais e financeiros no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo; 

XIV - tomar contas de qualquer pessoa física ou entidade pública ou privada que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Município 

responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária; 

XV - colaborar com o processo de integração dos Sistemas de Controle Interno dos Poderes 

Executivo e Legislativo; 

XVI - cientificar o controle externo quando constatar qualquer irregularidade, ilegalidade ou 

improbidade na execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município; 

XVII - expedir pareceres em processos administrativos e relativamente a projetos de lei ou de 

decretos, antes de serem encaminhados à apreciação do Chefe do Poder Executivo, com vistas ao 

cumprimento dos artigos 16, 17 e 19 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 

(LRF); 

XVIII - estabelecer mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial que facilitem o controle dos prazos e dos indicadores de desempenho previstos em 

legislação específica; 

XIX - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades 

constantes dos orçamentos do Município; 

XX- orientar a elaboração do orçamento municipal (PPA, LDO e LOA); 

XXI - propor normas voltadas ao alcance e a manutenção do equilíbrio fiscal do Município; 

XXII - zelar pelo fiel cumprimento das normas de contabilidade pública, e 

XXIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 
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XXIV - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

III.3 - Assessoria Financeira e Tesouraria 

Cargo: Assessor Financeiro e Tesouraria 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; 

Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração Geral e Finanças; 

II - elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem a melhoria do funcionamento da 

Tesouraria e submetê-las a apreciação superior; 

III - efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e dar 

deles o respectivo documento de quitação; 

IV - efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; 

V - elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa); 

VI - elaborar o Resumo Diário de Tesouraria; 

VII - proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e 

Bancos; 

VIII - controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado na 

Tesouraria, com o objetivo de poder elaborar o Resumo Diário de Caixa; 

IX - assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; 

X - efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos 

valores; 

XI - assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efetuado por quem for 

nomeado para verificar os fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, através de 

contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade; 

XII - assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registo no Diário de 

Caixa e no Resumo de Tesouraria; 

XIII - enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de 

Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de 

Recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos; 

Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los; 

XIV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XV - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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III.4 - Diretoria de Captação de Recursos e Convênios 

Cargo: Diretor de Captação de Recursos e Convênios 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir e coordenar os esforços municipais para captação de recursos pelos diversos órgãos do 

Poder Executivo; 

II - buscar novas fontes de financiamento de projetos e coletar informações para a formulação de 

ações voltadas à captação de recursos; 

III - planejar e coordenar a captação de recursos provenientes do Orçamento Geral da União - OGU, 

do Orçamento Geral do Estado - OGE, de financiamentos, empréstimos interno e externo, 

subvenções, auxílios e doações; patrocínios e outras formas; 

IV - gerenciar a manutenção de banco de dados de fontes de financiamento para imediata 

apresentação quando da abertura de inscrições anunciadas pelos órgãos financiadores; 

V - gerenciar a coleta de informações e auxiliar os órgãos da administração pública nas suas 

relações com os entes da esfera federal, estadual, autarquias, empresas e entidades públicas, 

instituições financeiras públicas ou privadas, na execução de acordos e convênios;  

VI - opinar quanto à elaboração de convênios, acordos ou ajustes nos quais participe, direta ou 

indiretamente, o Município; 

VII - articular-se com órgãos estaduais e federais, visando o aperfeiçoamento de convênios e planos 

de interesse comum; 

VIII - promover o acompanhamento, em coordenação com o órgão competente, dos convênios 

firmados pelo Município; 

IX - assegurar mediante normas e procedimentos, a aplicação de critérios técnicos, econômicos e 

administrativos, objetivando exercer a coordenação e o controle do acompanhamento de convênios; 

X - gerenciar o registro, a guarda e a conservação dos convênios firmados entre o Município e os 

diversos órgãos e entidades públicas ou privadas; 

XI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XII – conduzir veículos automotores quando necessários. 

 

III.5 - Diretoria de Orçamento e Planejamento  

Cargo: Diretor de Orçamento e Planejamento 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - promover o acompanhamento da execução do orçamento aprovado para área de sua 

competência; 

II - prever todos os processos e papéis que transitem pela Assessoria, encaminhando-os a quem de 

direito, com o expediente e as informações que se fizerem necessária; 

III - acompanhar as aprovações de despesa, bem como a emissão de notas de empenho; 

IV - autorizar o desligamento de luz, água e mudança de telefones nos casos de transferências de 

prédios onde se encontram instalados os serviços públicos; 

V - assinar ofícios que encaminhem prestações de contas ao Secretário de Administração e 

Fazenda; 

VI - assinar as requisições de pagamento ou avisos referentes a despesas previamente autorizadas 

pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal de Fazenda, excluindo-se aquelas que se refiram à 

prestação de serviços extraordinários e suprimentos; 

VII - superintender a escrituração dos sistemas contábeis exigidos por sua respectiva Assessoria; 

VIII - elaborar, anualmente, proposta orçamentária de receita e despesa de sua Secretaria; 

IX - proceder ou determinar a fiscalização dos serviços de contabilidade de sua Secretaria; 

X - promover estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento das técnicas de elaboração do 

orçamento público; 

XI - elaborar projetos para captação de recursos; 

XII - elaborar, acompanhar e controlar a execução de convênios e parcerias; 

XIII - avaliar relatórios estatísticos relativos aos gastos com manutenções, energia, água, telefone e 

contratos com fornecedores de serviços e materiais relativos à manutenção da estrutura municipal; 

XIV - propor medidas e tomar ações para redução de despesas; 

XV - avaliar os resultados dos serviços prestados por fornecedores contratados para execução de 

atividades; 

XVI - auxiliar o Assessor Contábil, Financeiro e Orçamentário nas suas funções, quando solicitado; 

XVII - prestar suporte e auxílio aos Secretários Municipais e Assessores quando requisitado, na área 

de sua competência; 

XVIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIV - conduzir veículos automotores quando necessários. 

 

III.6 - Chefia de Fiscalização de Tributos 
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Cargo: Chefe de Fiscalização de Tributos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefia as atividades desenvolvidas pelas equipes de fiscalização tributária na cobrança 

administrativa dos créditos tributários não inscritos em dívida ativa; 

II - dirigir as atividades de tributação e fiscalização dos tributos de competência do Município; 

III - dirigir os controles administrativos auxiliares, tais como, programas de informatização de controle 

de arrecadação individual dos contribuintes, de requisição de confecção de blocos de notas fiscais, 

de confissão de dívidas, de cruzamento de dados/informações, de processos fiscais em andamento, 

etc.; 

IV - coordenar e controlar os trabalhos de elaboração de planos operacionais de fiscalização; 

V - estudar, pesquisar e implantar medidas que visem dinamizar o desenvolvimento da ação fiscal no 

Município; 

VI - coordenar, dirigir, estudar e organizar os órgãos fiscais do Município, visando à obtenção de 

maior produtividade; 

VII - elaborar normas e métodos de trabalho para as atividades relacionadas com a auditoria fiscal; 

VIII - elaborar mensalmente os mapas de produtividade fiscal; 

IX - coordenar a implantação, operacionalização e avaliação dos resultados dos serviços de apoio às 

atividades fiscalizadoras; 

X - desenvolver operações de fiscalização de contribuintes; 

XI - promover estudos com a finalidade de identificar falha na organização administrativa e na 

legislação tributária, pela análise dos trabalhos de fiscalização, propondo as alterações necessárias; 

XII - avaliar os trabalhos de verificação fiscal, considerando os resultados produzidos em função dos 

indícios de sonegação detectados; 

XIII - analisar as notificações fiscais emitidas para a constituição do crédito tributário, verificando a 

comprovação dos fatos e a consistência da capitulação legal do fato gerador tributo e das infrações 

ocorridas; 

XIV - dirigir a elaboração de todos os serviços de desenho técnico imobiliário; 

XV - realizar estudos e pesquisas sobre a ocorrência de fraudes fiscais, objetivando o 

desenvolvimento de métodos capazes de evitá-las, bem como preparar roteiros de auditoria e de 

procedimentos de fiscalização e prevenção da evasão fiscal; 

XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVII - conduzir veículos automotores quando necessário. 



17 

 

 

III.7 - Chefia de Empenho e Liquidação 

Cargo: Chefe de Empenho e Liquidação 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - prestar orientação aos órgãos do Poder Executivo sobre a área de atuação; 

II - atribuir aos Órgãos da Administração Direta e às Entidades da Administração Indireta, em 

especial às Autarquias e Fundações do Município que dependem de recursos do Tesouro, nos casos 

das despesas cujos pagamentos são realizados pela Secretaria Municipal de Finanças, a 

responsabilidade pelo empenhamento e liquidação das despesas; 

III - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IV -  prestar assessoria no recebimento e conferencia de notas fiscais dos fornecedores e de 

terceiros e empenhos da administração direta; efetuar a liquidação das despesas e emitir as 

respectivas ordens de pagamento; 

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

IV.1 – Assessoria Administrativa, de Licitações e Contratos 

Cargo: Assessor Administrativo, de Licitações e Contratos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - monitorar, fiscalizar, controlar e executar licitações; 

II - propor e administrar sistemas informatizados de licitações e pregão; 

III - administrar os procedimentos de avaliação de fornecedores e prestadores de serviço; 

IV - regulamentar, padronizar e gerir os contratos e cadastros de fornecedores e de preços, catálogo 

de materiais e demais suprimentos; 

V - assessorar no cadastramento de fornecedores e das rubricas orçamentárias de despesas;  

VI - prestar assessoramento no controle de atos de fornecedores em relação às atas de registro de 

preços e no controle dos pedidos cadastrados; 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos;  

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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IV.2 - Assessoria de Gestão de Pessoas 

Cargo: Assessor de Gestão de Pessoas 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal do Poder Executivo, orientando 

e fiscalizando sua execução, bem como estabelecer rotinas destinadas a uniformizar a aplicação da 

legislação; 

II - dirigir as atividades de seleção, capacitação e cadastro de pessoal; 

III - estudar e discutir a proposta orçamentária do Poder Executivo na parte relativa a pessoal; 

IV - organizar e controlar a lotação, provimento e vacância de cargos, empregos e funções públicas do 

Poder Executivo; 

V - gerir o processo e processamento, bem como normatizar e controlar os afastamentos e frequência 

dos servidores do Poder Executivo; 

VI - dirigir sobre as ações de perícia médica e saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo; 

VII - dirigir as rotinas relativas ao desenvolvimento funcional, benefícios e vantagens pecuniárias 

atribuídos aos servidores do Poder Executivo; 

VIII - estabelecer rotinas e procedimentos referente ao ingresso de pessoas no serviço público 

municipal; 

IX - normatizar, orientar, controlar e dirigir a remuneração dos servidores municipais, inclusive os 

processos, rotinas e procedimentos relativos à folha de pagamento, com abrangência no Poder 

Executivo, inclusive sobre a gestão e elaboração das folhas de pagamento; 

X - dirigir os diversos institutos de movimentação de pessoas; 

XI - programar e dirigir rotinas e controles sobre o custeio com pessoal, propondo o dimensionamento 

do quadro de pessoal; 

XII - estabelecer rotinas permanentes e aleatórias de controle e auditoria nas despesas com pessoal, 

notadamente à folha de pagamento, aos benefícios funcionais, afastamentos e frequência; 

XIII - proceder ao cálculo de repercussões financeiras e simulações referentes aos gastos com 

pessoal; 

XIV - apresentar sugestões de normas, gráficos e estatísticas referentes ao crescimento vegetativo da 

folha de pagamento, com abrangência em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo; 

XV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVI - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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IV.3 - Assessoria de Tecnologia e Informação 

Cargo: Assessor de Tecnologia e Informação 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – planejar, administrar, monitorar e avaliar as atividades da Assessoria de Tecnologia de 

Informação. 

II – identificar oportunidades de aplicação de tecnologia da informação para otimização dos trabalhos 

da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras; 

III – participar do desenvolvimento e implementação de políticas e diretrizes que traduzam as 

melhores práticas existentes e/ou disponíveis no mercado, visando a otimização dos serviços e 

utilização dos recursos sob sua responsabilidade; 

IV – propor planos de investimentos visando atualização tecnológica dos equipamentos e servidores 

da Prefeitura e seus setoriais; 

V – participar, junto com servidores e usuários, de levantamentos das necessidades de sistemas de 

informação da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras; 

 VI – realizar estudo de viabilidade das demandas para sistema de informação; 

VII – participar do levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, implantação e 

manutenção de sistemas de informação; 

VIII – gerenciar atividades de projeto, implementação e manutenção de sistemas realizadas por 

desenvolvimento interno e por contratados externamente; 

IX – colaborar com a Secretaria de Administração e Gestão Interna no estabelecimento e 

implantação de padrões para o desenvolvimento de sistemas, através de metodologia adequada; 

X – analisar e aprovar, em conjunto com a Secretaria de Administração e Gestão Interna, novas 

tecnologias para o desenvolvimento de sistemas; 

XI – aprovar e acompanhar, conjuntamente com as unidades envolvidas, a implantação de sistemas 

adquiridos pela Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras, considerando a política de uso e 

segurança dos recursos computacionais; 

XII – emitir, quando solicitado, parecer técnico nas auditorias de tecnologia da informação e nas 

análises de editais e contratos de TI; 

XIII – quando aplicável, realizar atendimento de segundo nível para resolução de problemas 

relacionados aos sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras. 

XIV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 
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XV – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.4 - Assessoria de Patrimônio, Controle e Gestão de Frotas 

Cargo: Assessor de Patrimônio, Controle e Gestão de Frotas 

Vagas: 01  

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – planejar, administrar, monitorar e avaliar as atividades da Assessoria de Patrimônio, Controle e 

Gestão de Frotas; 

II – planejar a execução das medidas que visem a assegurar o pleno desenvolvimento das atividades 

relacionadas à administração de material, de patrimônio, de arquivo, de transporte, de protocolo e de 

serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Balneário Piçarras; 

III – coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas nas Secretarias Municipais e seus setoriais, 

intercedendo sempre que necessário; 

IV – emitir pareceres técnicos e administrativos no âmbito de atribuição da Assessoria; 

V – propor normas e instruções relativas à logística de distribuição e recolhimento de bens, gestão de 

documentos destinados ao arquivo central, disponibilização dos serviços terceirizados de apoio 

administrativo e operacional e utilização e manutenção de veículos e bens patrimoniais, fiscalizando 

o seu cumprimento; 

VI – manter e controlar os estoques de bens permanentes e de consumo indispensáveis às 

atividades da Instituição e disponibilizá-los aos Órgãos requisitantes; 

VII – administrar a frota de veículos e realizar as atividades de transporte da Prefeitura Municipal de 

Balneário Piçarras; 

VIII – realizar a gestão do acervo de documentos destinados ao arquivo central para guarda 

intermediária e permanente; 

IX – planejar e executar a logística de distribuição e recolhimento de bens de consumo, permanentes 

e de documentos. 

X – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.5 - Diretoria de Gestão Administrativa 

Cargo: Diretor de Gestão Administrativa 



21 

 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - apresentar políticas e planos para modernização da administração pública municipal, buscando 

eficiência da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho, bem como racionalização do uso de 

bens e equipamentos;  

II - normatizar procedimentos, rotinas e fluxos administrativos da Administração Municipal;  

III - executar e controlar as atividades de administração de materiais, mediante aquisição, guarda e 

distribuição de materiais permanentes e de consumo;  

IV - executar e controlar as atividades de administração patrimonial, compreendendo o controle, a 

alienação, a conservação, a recuperação, a baixa, o registro e o inventário de materiais e bens 

patrimoniais móveis e imóveis da Administração Municipal;  

V - elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e do patrimônio;  

VI - implantar normas e procedimentos para o processamento de licitações destinadas a efetivar a 

compra de materiais, bens e serviços;  

VII – disciplinar e orientar as atividades de protocolo e arquivo de documento e processos, no âmbito 

da Administração Municipal, bem como gerenciar o Arquivo Geral do Município; 

VIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.6 - Diretoria de Gestão de Compras 

Cargo: Diretor de Gestão de Compras 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – emitir e manter o controle de emissão de passagens para deslocamento de servidores; 

II – organizar e manter atualizados os cadastros de fornecedores e material; 

III – manter o controle de assinaturas; 

IV – dar continuidade aos processos licitatórios instaurados, acompanhando toda sua execução; 

V – negociar preços, condições e prazos de pagamentos nos processos de compra e serviços; 

VI – acompanhar e manter o controle dos prazos de entrega dos processos de compra direta; 

VII – realizar pesquisas legislativas, procurando atualizar os processos licitatórios e contratos; 

VIII – organizar e manter atualizado arquivo de legislação pertinente ao serviço; 

IX – realizar pesquisas de preços; 
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X – fazer observar, nos pedidos de aquisição de materiais, as especificações necessárias a sua 

perfeita identificação; 

XI – acompanhar o desempenho das empresas inscritas no cadastro de fornecedores, no que 

concerne ao cumprimento das obrigações assumidas; 

X – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.7 - Diretoria de Tecnologia de Informação 

Cargo: Diretor de Tecnologia de Informação 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - garantir o funcionamento dos processos de infraestrutura dentro da organização, realizando 

atividades de suporte de infraestrutura de TI, participando e contribuindo nas ações de manutenção de 

TI (estações, servidores, periféricos, telefonia, administração de redes); 

II -  atender as solicitações de suporte de média/alta complexidade, dentro dos padrões e prazos 

estabelecidos, visando a instalação ou manutenção e atuando sob eventual acompanhamento; 

III -  aplicar novas tecnologias para melhorar a dinâmica das ações de manutenção e dos serviços de 

TI, mantendo-se atualizado nos processos e tecnologias de sua área de atuação, visando manter-se 

com um nível de conhecimento adequado às suas atividades; 

IV -  buscar soluções que proporcionem uma redução do tempo de parada dos colaboradores ou dos 

serviços alocados nos servidores da empresa, minimizando o impacto sobre grupos de colaboradores; 

V -  auxiliar no controle dos custos de implementações de serviços, bem como responder pela 

administração das redes; 

VI - manter a atualização da legislação federal sobre informática; 

supervisionar o controle dos materiais de tecnologia da informação  e bens patrimoniais sob sua 

responsabilidade; 

VII - executar as atividades relacionadas a recebimento, distribuição, tramitação, expedição de 

documentos, conforme padrões e normas estabelecidos; 

VIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.8 – Diretoria de Recursos Humanos 

Cargo: Diretor de Recursos Humanos 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - promover a gestão dos recursos humanos, mediante a realização das atividades básicas de 

administração de pessoal; 

II - gerenciar a folha de pagamento;  

III - controlar a efetividade dos servidores;  

IV - manter o registro funcional dos servidores;  

V - controlar o ingresso de pessoal, executando as atividades de seleção, recrutamento e treinamento 

pré-admissional;  

VI - organizar e controlar as atividades de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;  

VII - controlar a concessão de vantagens e direitos aos servidores, inclusive aposentadoria;  

VIII - promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e 

outros fins legais e a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.9 - Diretoria de Gestão Patrimonial 

Cargo: Diretor de Gestão Patrimonial 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar atividades de gestão e segurança patrimonial, envolvendo os imóveis públicos, móveis, 

veículos, instalações e equipamentos, visando proteger a integridade do patrimônio público; 

II - supervisionar e orientar a execução do serviço de vigilância, inspecionando periodicamente os bens 

públicos, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar problemas; 

III - preparar as escalas de trabalho e manter planos para casos de emergência, visando garantir a 

continuidade do serviço; 

IV - inspecionar o serviço de vigilância em outras unidades, conforme cronograma anual, preparando 

relatório sobre cada caso, visando contribuir para melhorar a qualidade desses serviços; 

V – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IV.10 - Diretoria de Controle e Gestão de Frotas 
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Cargo: Diretor de Controle e Gestão de Frotas 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - elaborar em conjunto com as Secretarias Municipais, estudos, especificações, instruções e 

procedimentos a serem aplicados, visando à otimização das atividades desenvolvidas; 

II - operacionalizar, acompanhar e repassar os sistemas integrados de gestão patrimonial, de 

abastecimento, manutenção e de rastreamento em tempo real dos veículos que compõem a frota 

municipal, 

III - acompanhar a realização das manutenções veiculares necessárias, bem como efetuar o referido 

registro das mesmas no sistema de gestão da frota municipal; 

IV - providenciar os serviços de mudança para transferência de endereço e/ou instalação de Órgãos 

que integram a Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras; 

V - manter atualizado o cadastro de endereços dos Órgãos da Instituição no banco de dados do 

sistema informatizado de gestão administrativa; 

VI - planejar, coordenar e fiscalizar a execução dos contratos de serviços terceirizados de apoio 

administrativo e operacional; 

VII - acompanhar a regularidade documental dos veículos que compõem a frota municipal, tomar 

providências cabíveis visando a identificação dos condutores no caso de infrações de trânsito bem 

como efetuar a cobrança das mesmas; 

VIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX – conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IV.11 - Chefia de Pronto Pagamento 

Cargo: Chefe de Pronto Pagamento 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - receber, operacionalizar e executar os procedimentos de compras na modalidade “compra direta”; 

II - realizar as avaliações de cotações de preços (orçamentos), bem como efetuar a verificação da 

regularidade fiscal das cotações que apresentarem o menor preço na modalidade “compra direta”; 

III - atender e dar andamento nas solicitações efetuadas por todos os setoriais da Prefeitura Municipal 

de Balneário Piçarras, quando houver a solicitação de compra de produtos ou serviços na modalidade 

“compra direta”; 
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IV - emitir as ordens de compra, receber a entrega dos produtos e/ou serviços bem como as notas 

ficais provenientes de aquisições feitas na modalidade “compra direta”; 

V - solicitar repasse de valores, organizar, controlar e coordenar todas as compras e despesas feitas 

na conta adiantamento conhecida como “adiantamento de pronto pagamento”, bem como juntar a 

documentação referente a mesma para fins de prestação de contas bem como encerramento do 

referido adiantamento; 

VI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII – conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IV.12 - Chefia de Gestão Interna 

Cargo: Chefe de Gestão Interna 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - propor normas e instruções relativas à administração de compras, contratos, fundos especiais, 

processamento de despesas, licitações, reprografia da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras; 

II - elaborar estudos, especificações, instruções e procedimentos a serem aplicados, visando à 

otimização dos serviços e à redução de grandes investimentos em estoques; 

III - acompanhar a execução dos processos de licitação pelo Setor de Licitações; 

IV - fiscalizar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelas Secretarias setoriais e finalísticas da 

Prefeitura e interceder naquelas, sempre que necessário; 

V – acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, atas de registro de preços, convênios e 

termos de cooperação, emitindo as devidas manifestações; 

VI - supervisionar a publicação dos extratos de contratos, atas de registro de preços, convênios, 

termos de cooperação e editais de licitação; e 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII – conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IV.13 - Chefia de Manutenção de Equipamentos 

Cargo: Chefe de Manutenção de Equipamentos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I - instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos 

necessários para sua utilização;  

II - operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de 

dispositivos conectados; 

III - notificar e informar aos usuários do sistema bem como a seus superiores hierárquicos, sobre 

qualquer falha ocorrida na rede de TI; 

IV - executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com 

substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 

V - executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 

processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; 

VI - participar de programa de treinamento, quando convocado; 

VII - ministrar treinamento em área de seu conhecimento; 

VIII - controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 

IX - auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de 

computadores e dos sistemas operacionais; 

X - elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção 

das redes de computadores; 

XI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XII – conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IV.14 - Chefia de Gestão de Capacitação e Aperfeiçoamento; 

Cargo: Chefe de Gestão de Capacitação e Aperfeiçoamento; 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e 

aperfeiçoamento profissional dos servidores da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras; 

II - promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, seminários, oficinas e eventos 

congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas de 

entidades afins (Câmara Municipal de Vereadores, Poder Judiciário, Governo do Estado, Entidades 

civis organizadas, entre outros); 

III - promover visitas a órgãos, instituições e empresas que, pela natureza de suas atividades ou do 

seu acervo, se revelem de interesse institucional; 
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IV - desenvolver outras atividades voltadas à motivação e congraçamento dos integrantes desta 

municipalidade, para melhor difundir a imagem institucional perante os mais diversos segmentos da 

sociedade; 

V - elaborar e acompanhar a execução de programas de treinamento e desenvolvimento de servidores 

(cursos, seminários, palestras, workshops, cursos de ingresso/integração de novos servidores, grupos 

operativos, entre outras atividades), visando a otimização dos recursos humanos; 

VI - elaborar e executar o levantamento de necessidades de treinamento de servidores; 

VII - elaborar planejamento anual para o treinamento e desenvolvimento de servidores, com base no 

levantamento de necessidades e no planejamento estratégico da Instituição; 

VIII - elaborar relatórios acerca das atividades propostas e desenvolvidas pela área; 

IX - realizar pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado na área 

de treinamento, desenvolvimento e educação; 

X - estabelecer parcerias com a área de recursos humanos da Instituição no desenvolvimento de 

programas e projetos específicos; 

XI - supervisionar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, 

profissional e científica entre a Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras e outras entidades;  

XII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.15 - Chefia de Gestão de Estagiários 

Cargo: Chefe de Gestão de Estagiários 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - executar o credenciamento de instituições de ensino visando a realização de parcerias bem como 

a apresentação de candidatos a realização de estágios; 

II - elaborar termos de realização de estágios, atendendo a legislação vigente; 

III – chefiar a contratação e dispensa dos estagiários; 

IV - controlar a frequência bem como oferecer total suporte ao estagiário; 

V - acompanhar as avaliações periódicas a serem realizadas pelos supervisores/orientadores dos 

estagiários; 

VI - encaminhar ao setor competente para o pagamento mensal da bolsa de auxílio bem como do 

auxílio transporte dos estagiários; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 
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VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.16 - Chefia de Processos de Admissão/Exoneração e Controle de Frequência 

Cargo: Chefe de Processos de Admissão/Exoneração e Controle de Frequência  

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - analisar, preparar e acompanhar os procedimentos para nomeação e exoneração dos membros e 

servidores efetivos e comissionados; 

II – coordenar a elaboração de editais de convocação dos candidatos aprovados em concurso 

público; 

III - emitir relatórios sobre os quadros de pessoal; 

IV - auxiliar as comissões para concurso público no preenchimento das vagas dos cargos de 

membros e servidores efetivos; 

V - manter atualizado o controle de provimento e vacância de cargos; 

VI - controlar rotinas, fluxos e procedimentos de registros funcionais de servidores nos sistemas 

disponíveis e/ou nas pastas funcionais; 

VII – chefiar a elaboração de portarias e atos oficiais delegados pela Administração Superior; 

VIII - administrar o ponto eletrônico e adequar o relatório do ponto eletrônico aos pedidos de horário 

especial; 

IX - zelar pelas pastas funcionais dos membros e servidores; 

X - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IV.17 - Chefia de Manutenção Predial 

Cargo: Chefe de Manutenção Predial 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - acompanhar a execução de todo serviço de higienização e limpeza da área interna e externa do 

edifício sede e demais equipamentos públicos da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras; 

II - realizar e acompanhar todo trabalho que necessite ser executado nas áreas elétricas, hidráulicas, 

pinturas, pequenos reparos, manutenção de mobiliários, substituição de lâmpadas, entre outros; 

III - auxiliar a realizar mudanças e adequações de mobiliários, utensílios, equipamentos; 
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participar e acompanhar a elaboração e execução de convênios que incluam projetos de construção, 

ampliação ou remoção de obras e instalações;  

IV - fazer avaliações, vistorias, perícias, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos relativos à 

especialidade; 

V - elaborar orçamentos relacionados a sua área de atuação; 

VI - acompanhar a disponibilidade das bombas de água existentes nas áreas comuns destinadas ao 

uso de servidores e usuários dos equipamentos públicos municipais;  

VII - fornecer relatórios e dados estatísticos de suas atividades; 

VIII - executar e conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

 

V - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

V.1 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob 

sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.2 - Assessoria Pedagógica 

Cargo: Assessor Pedagógico 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - coordenar a elaboração, implantação e analise da criação dos projetos técnico-pedagógicos 

encaminhados à Secretaria Municipal de Educação; 

II - coordenar a prestação de assistência técnico-pedagógica, de forma direta às supervisões; 

III - coordenar a editoração das publicações de interesse da educação; 

IV - orientar e acompanhar a execução dos programas implantados pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

V - participar de estudos, encontros e intercâmbio com outras instituições, objetivando o 

aprimoramento das habilidades técnicas e profissionais; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.3 - Assessoria de Gabinete 

Cargo: Assessor de Gabinete 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário Municipal no desempenho de suas atribuições, especialmente na 

articulação político-institucional; 

II – promover a constante articulação da Secretaria Municipal de Educação com o público, 

organismos governamentais, organizações da sociedade civil e com o Poder Legislativo; 

III – orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete; 

IV – elaborar atos de mero expediente; 

V – controlar a documentação da Secretaria Municipal de Educação; 

VI – preparar a agenda do Secretário; 

VII – transmitir aos servidores da Secretaria as determinações, ordens e instruções; 

VIII – auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades Administrativas; 

IX – representar o Secretário quando por este designado; 

X – participar das diversas ações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, orientando e 

acompanhando as atividades de promoção e desenvolvimento; 

XI – viabilizar canal de divulgação permanente das ações desenvolvidas pela Secretaria, buscando a 

transparência nas ações e investimento de recursos e a participação da comunidade; 
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XII – programar e organizar o sistema de manutenção e supervisão das unidades de atendimento 

social, sob a responsabilidade do Município e disponibilizá-las para atendimento aos usuários; 

XIII – programar a elaboração de relatórios semanais, mensais ou anuais (a critério do Prefeito ou do 

Secretário Municipal), incluindo avaliação dos serviços desenvolvidos; 

XIV – orientar, em colaboração com o Secretário Municipal, estudos e pesquisas para a identificação 

de indicadores sociais relacionados com a competência da Secretaria; 

XV – planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades e programas relacionados com a 

Educação do Município de Balneário Piçarras; 

XVI – realizar aprimoramento dos conhecimentos referentes à Educação através da participação de 

encontros, seminários, cursos, palestras, quando designado; 

XVII - dirigir, planejar, coordenar e fiscalizar as ações de todas as unidades administrativas da 

Secretaria, em consonância com as orientações do Secretário da pasta, avaliando a viabilidade e 

recomendando novos e modernos processos organizacionais, dentre outras atribuições designadas 

pelo Secretário da pasta, bem como desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua 

competência; 

XVIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIX – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.4 - Diretoria de Suprimento Escolar 

Cargo: Diretor de Suprimento Escolar 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - controlar a entrada e a saída de materiais do almoxarifado e demais unidades, observando 

criteriosamente as especificações de marcas e amostras aprovadas pelos processos licitatórios; 

II - gerenciar a baixa de estoque mediante a apresentação de requisições próprias de solicitação de 

materiais, devidamente preenchidas e autorizadas; 

III - proceder à entrega dos materiais nas unidades escolares com segurança e responsabilidade; 

IV - coordenar os espaços de armazenamento de materiais conforme suas especificações; 

V - gerenciar a manutenção do ambiente limpo, organizado e higienizado; 

VI - controlar o fluxo de pessoas estranhas ao serviço do almoxarifado não permitindo sua entrada 

nos locais de armazenamento de materiais; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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V.5 - Diretoria de Recursos Humanos 

Cargo: Diretor de Recursos Humanos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal da Secretaria Municipal de 

Educação, orientando e fiscalizando sua execução, bem como estabelecer rotinas destinadas a 

uniformizar a aplicação da legislação; 

II - dirigir as atividades de seleção, capacitação e cadastro de pessoal; 

III - estudar e discutir a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Educação na parte relativa 

a pessoal; 

IV - organizar e controlar a lotação, provimento e vacância de cargos, empregos e funções públicas 

da Secretaria Municipal de Educação; 

V - gerir o processo e processamento, bem como normatizar e controlar os afastamentos e 

frequência dos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

VI - dirigir sobre as ações de perícia médica e saúde ocupacional no âmbito da Secretaria Municipal 

de Educação; 

VII - dirigir as rotinas relativas ao desenvolvimento funcional, benefícios e vantagens pecuniárias 

atribuídos aos servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

VIII - estabelecer rotinas e procedimentos referente ao ingresso de pessoas da Secretaria Municipal 

de Educação; 

IX - normatizar, orientar, controlar e dirigir a remuneração dos servidores municipais, inclusive os 

processos, rotinas e procedimentos relativos à folha de pagamento, com abrangência da Secretaria 

Municipal de Educação, inclusive sobre a gestão e elaboração das folhas de pagamento; 

X - dirigir os diversos institutos de movimentação de pessoas; 

XI - programar e dirigir rotinas e controles sobre o custeio com pessoal, propondo o 

dimensionamento do quadro de pessoal; 

XII - estabelecer rotinas permanentes e aleatórias de controle e auditoria nas despesas com pessoal, 

notadamente à folha de pagamento, aos benefícios funcionais, afastamentos e frequência; 

XIII - proceder ao cálculo de repercussões financeiras e simulações referentes aos gastos com 

pessoal; 
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XIV - apresentar sugestões de normas, gráficos e estatísticas referentes ao crescimento vegetativo 

da folha de pagamento, com abrangência em todos os órgãos e entidades da Secretaria Municipal de 

Educação; 

XV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.6 - Diretoria de Tecnologia de Informação e Educação 

Cargo: Diretor de Tecnologia de Informação e Educação 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - garantir o funcionamento dos processos de infraestrutura dentro da organização, realizando 

atividades de suporte de infraestrutura de TI, participando e contribuindo nas ações de manutenção 

de TI (estações, servidores, periféricos, telefonia, administração de redes); 

II -  atender as solicitações de suporte de média/alta complexidade, dentro dos padrões e prazos 

estabelecidos, visando a instalação ou manutenção e atuando sob eventual acompanhamento; 

III -  aplicar novas tecnologias para melhorar a dinâmica das ações de manutenção e dos serviços de 

TI, mantendo-se atualizado nos processos e tecnologias de sua área de atuação, visando manter-se 

com um nível de conhecimento adequado às suas atividades; 

IV -  buscar soluções que proporcionem uma redução do tempo de parada dos colaboradores ou dos 

serviços alocados nos servidores da empresa, minimizando o impacto sobre grupos de 

colaboradores; 

V -  auxiliar no controle dos custos de implementações de serviços, bem como responder pela 

administração das redes; 

VI – buscar soluções, ferramentas, instrumentos e demais tecnologias em informática disponíveis e 

aplicáveis ao aperfeiçoamento da Educação Municipal; 

VII – dirigir projetos voltados a tecnologia da informação e inovadores ou que contribuam na 

transformação do ensino e aprendizado dos alunos da rede municipal de ensino; 

VIII - manter a atualização da legislação federal sobre informática; 

IX – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.7 - Diretoria de Ensino e Avaliação 

Cargo: Diretor de Ensino e Avaliação 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - coordenar as atividades de avaliação profissional e oferecer suporte aos processos de avaliação 

realizados pelas comissões competentes na área do magistério; 

II - orientar, permanentemente os servidores quanto à execução de suas tarefas, analisando o seu 

desempenho, produtividade eficiência, dedicação e aperfeiçoamento, solicitando quando necessário, 

o encaminhamento dos mesmos para reciclagem, treinamento e desenvolvimentos específicos; 

III - assegurar a elaboração de políticas de apoio à formação dos servidores; 

IV - elaborar políticas que visam promover o desenvolvimento dos servidores, maximizando o seu 

desempenho e promovendo uma cultura de excelência e qualidade; 

V - organizar, de acordo com a legislação e com ampla participação dos interessados, as políticas de 

avaliação do município, inclusive, a estruturação legal dos critérios; 

VI - coordenar o processo técnico de realização das avaliações periódicas de servidores, fazendo 

cumprir prazos, a aplicação de critérios técnicos, o direito de representação e paridade e o direito de 

ampla defesa na realização das avaliações; 

VII - gerenciar a estruturação do processo técnico-formal e documental do sistema de avaliação, 

zelando pela sua segurança, sigilo e registro no rol funcional de cada servidor; 

VIII - supervisionar a transparência no processo de avaliação e no adequado registro de resultados, 

tudo de acordo com a legislação vigente; 

IX - acompanhar os processos de ascensão funcional dos servidores municipais; 

X - atuar em estreita relação com as secretarias e departamento de recursos humanos, assegurando 

a integração de atividades e a utilização da avaliação como instrumento de qualificação profissional; 

XI - desempenhar outras atividades determinadas pelo Secretário Municipal de Educação e pelo 

Diretor Pedagógico. 

 

V.8 – Diretoria de Frotas 

Cargo: Chefia de Frotas 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar o controle dos veículos à disposição da Secretaria;  

II - responder pela manutenção e abastecimento dos veículos, acompanhar a regularidade 

documental dos veículos; 
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III - ter suas atividades voltadas para todas as necessidades ligadas a manutenção da frota de 

veículos; 

IV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V - conduzir veículos oficiais quando necessário. 

 

V.9 - Chefia de Compras 

Cargo: Chefia de Compras 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefiar o departamento de compras; 

II - propor e administrar sistemas informatizados de licitações; 

III - administrar os procedimentos de avaliação de fornecedores e prestadores de serviço; 

IV - regulamentar, padronizar e gerir os contratos e  cadastros de fornecedores e de preços, catálogo 

de materiais e demais suprimentos; 

V - assessorar no cadastramento de fornecedores e das rubricas orçamentárias de despesas;  

VI - prestar assessoramento no controle de atos de fornecedores em relação às atas de registro de 

preços e no controle dos pedidos cadastrados; 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos;  

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.10 - Diretoria do EJA 

Cargo: Diretor do EJA 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir o Setor de Educação de Jovens e Adultos; 

II - atuar junto à Secretaria no planejamento e execuções de atividades político-pedagógicas da 

Secretaria Municipal de Educação; 

III - realizar ou mandar realizar e manter atualizada pesquisa junto à população de políticas de EJA 

objetivando a erradicação do analfabetismo literal e funcional, aumentando desta forma o grau de 

escolaridade da população; 

IV - realizar e ou, participar da elaboração de cursos de formação continuada aos/as professores/as 

da EJA (Educação de Jovens e Adultos); 
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V - participar ou se fazer representar dos fóruns, seminários e outros que debatam políticas de EJA 

buscando articulares as ações em nível Municipal, Estadual e Federal; 

VI - gerenciar, aplicar e fiscalizar verbas públicas ou privadas destinadas ao EJA;  

VII - buscar e manter convênios de EJA com instituições públicas ou privadas para manter ou ampliar 

a oferta de EJA em todos os níveis, inclusive com educação de qualificação profissional; 

VIII - planejar, orientar, coordenar e supervisionar a educação de jovens e adultos; 

IX - garantir o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola, mediante políticas que 

fortaleçam sua inclusão social; 

X - promover articulação com os órgãos municipais, estaduais, federais e privados sobre assuntos da 

área de atuação; 

XI - executar e acompanhar o desenvolvimento das políticas educacionais referentes à educação de 

jovens e adultos; 

XII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIII - conduzir veículos oficiais quando necessário. 

 

V.11 - Chefia da Educação Infantil  

Cargo: Chefe de Educação Infantil  

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar o Setor de Educação Infantil e Inclusiva; 

II – chefiar e o acompanhamento do processo educativo das crianças com necessidades educativas 

especiais, zelando por uma educação inclusiva como direito; 

III – auxiliar na elaboração da política de formação docente atendendo as especificidades e 

pressupostos da educação inclusiva; 

IV – chefiar o processo de identificação de demanda para a educação especial; 

V - auxiliar os docentes na escolha de instrumento e critérios de avaliação coerentes com a ação 

pedagógica inclusiva; 

VI – assessorar e auxiliar ações visando o cumprimento das políticas públicas de inclusão; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.12 – Chefia de Ensino Fundamental I  

Cargo: Chefe de Ensino Fundamental I  
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar a Educação no Ensino Fundamental I e Inclusiva; 

II – chefiar e o acompanhamento do processo educativo das crianças com necessidades educativas 

especiais, zelando por uma educação inclusiva como direito; 

III – auxiliar na elaboração da política de formação docente atendendo as especificidades e 

pressupostos da educação inclusiva; 

IV – chefiar o processo de identificação de demanda para a educação especial; 

V - auxiliar os docentes na escolha de instrumento e critérios de avaliação coerentes com a ação 

pedagógica inclusiva; 

VI – assessorar e auxiliar ações visando o cumprimento das políticas públicas de inclusão; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

V.13 – Chefia de Ensino Fundamental II  

Cargo: Chefe de Ensino Fundamental II e Inclusão 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar a Educação Fundamental II e Inclusiva; 

II – chefiar e o acompanhamento do processo educativo das crianças com necessidades educativas 

especiais, zelando por uma educação inclusiva como direito; 

III – auxiliar na elaboração da política de formação docente atendendo as especificidades e 

pressupostos da educação inclusiva; 

IV – chefiar o processo de identificação de demanda para a educação especial; 

V - auxiliar os docentes na escolha de instrumento e critérios de avaliação coerentes com a ação 

pedagógica inclusiva; 

VI – assessorar e auxiliar ações visando o cumprimento das políticas públicas de inclusão; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VI.1 – Secretaria Adjunta de Saúde 

Cargo: Secretária Adjunta de Saúde 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - assistir diretamente o Secretário Municipal de Saúde no desempenho de suas atribuições, 

realizando a integração política e administrativa dos representantes das diversas áreas e níveis da 

Secretaria e substituindo-o nos seus afastamentos; 

II - responder pelo suporte ao Secretário e Se, abrangendo o gerenciamento da agenda, a coordenação 

e acompanhamento das demandas encaminhadas às diretorias e assessorias, a gestão de 

documentos oficiais vinculados à Secretaria, a triagem dos atendimentos, dentre outras atribuições 

designadas pelo Secretário da pasta; 

III - planejar, implantar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração em geral, 

finanças, tecnologia, modernização e controle interno e ouvidoria; 

IV – assessorar em matérias que requeiram o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às 

políticas públicas de interesse do governo municipal; 

V - apoiar a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, garantindo infraestrutura para seu 

adequado funcionamento; 

VI – assessorar na apuração e avaliação de indicadores de qualidade e de desempenho de unidades 

vinculadas que exijam discrição e confiabilidade; 

VII - executar trabalhos específicos que lhe sejam destinados pelo Secretário Municipal de Saúde e 

acompanhar o cumprimento de tarefas especiais determinadas aos membros de sua equipe; 

VIII - representar a Secretaria Municipal de Saúde, por delegação do Secretário; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.2 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob sua 

chefia; 
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II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao fluxo 

de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.3 Assessoria de Saúde 

Cargo: Assessor de Saúde 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefiar e garantir a universalidade, equidade e integralidade nos atendimentos da saúde. 

II - desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, 

proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a 

autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades 

III - fomentar e coordenar projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, 

com destaque para aqueles relacionados a atenção especializada. 

IV - qualificar a assistência e promover a capacitação continuada das equipes de saúde do Sistema 

Único de Saúde, em acordo com os princípios da integralidade e humanização; 

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.4 Assessoria Operacional 

Cargo: Assessor Operacional 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - responder pelo suporte ao Secretário, abrangendo o gerenciamento do patrimônio, frota de veículos 

e suas manutenções, bem como a coordenação e acompanhamento das demandas encaminhadas 

pelas diretorias, assessorias e chefias, dentre outras atribuições designadas pelo Secretário da pasta; 
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II - planejar e dirigir os projetos em áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com 

sua área de atribuição; 

III - assessorar o corpo técnico da Secretária Municipal de Saúde; 

IV - promover o planejamento do uso da frota municipal; 

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.5 - Chefia de Compras 

Cargo: Chefe de Compras 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir todos os procedimentos relativos aos processos licitatórios no âmbito da Secretaria; 

II - analisar, em conjunto com a diretoria de execução orçamentária, os pedidos de reajuste, 

realinhamento, equilíbrio econômico e financeiro dos contratos; 

III - chefiar todos os procedimentos relativos ao cadastro de fornecedores, cadastro de preços, catálogo 

de materiais e demais suprimentos; 

IV - chefiar, em conjunto com a diretoria de patrimônio, todos os procedimentos relativos ao fiel 

cumprimento dos contratos, especialmente àqueles referentes à verificação e certificação da qualidade 

dos materiais entregues; 

V - realizar reuniões, cursos, treinamentos, fóruns, palestras e debates, pertinentes às atividades de 

gestão contratos e licitações; 

VI - revisar, elaborar, coordenar, consolidar e pronunciar-se sobre a legislação de contratos e 

licitações, propondo minutas de projetos de lei, de regulamentos e outras normas; e 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.6 - Diretoria de Tecnologia de Informação 

Cargo: Diretor de Tecnologia de Informação 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I - garantir o funcionamento dos processos de infraestrutura dentro da organização, realizando 

atividades de suporte de infraestrutura de TI, participando e contribuindo nas ações de manutenção de 

TI (estações, servidores, periféricos, telefonia, administração de redes); 

II - atender as solicitações de suporte de média/alta complexidade, dentro dos padrões e prazos 

estabelecidos, visando a instalação ou manutenção e atuando sob eventual acompanhamento; 

III - manter todos os sistemas de informações alimentados e atualizados conforme as portarias do 

município, estado e federal. 

IV - aplicar novas tecnologias para melhorar a dinâmica das ações de manutenção e dos serviços de 

TI, mantendo-se atualizado nos processos e tecnologias de sua área de atuação, visando manter-se 

com um nível de conhecimento adequado às suas atividades; 

V - buscar soluções que proporcionem uma redução do tempo de parada dos colaboradores ou dos 

serviços alocados nos servidores da empresa, minimizando o impacto sobre grupos de colaboradores; 

VI - auxiliar no controle dos custos de implementações de serviços, bem como responder pela 

administração das redes; 

VII - manter a atualização da legislação federal sobre informática; 

VIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

 

VI.7 Diretoria de Frotas 

Cargo: Diretoria de Frotas 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - coordenar o controle dos veículos à disposição da Secretaria; 

II - responder pela manutenção e abastecimento dos veículos, acompanhar a regularidade documental 

dos veículos; 

III - responsabilizar-se pela utilização otimizada e racional da frota veicular específica da Secretaria 

Municipal da Saúde, bem como coordenar todas as atividades inerentes ao uso da referida frota, 

documentação, licenciamento; 

 IV - gerir o acompanhamento da legalização de todos os motoristas que utilizam os veículos oficiais; 

V - gerenciar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, bem como os fluxos 

de trabalho da equipe; 
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VI - controlar o pagamento de multas aplicadas a veículos oficiais, vinculados à Secretaria Municipal 

da Saúde bem como determinar a abertura e acompanhamento de processos administrativos para o 

ressarcimento ao erário; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos oficiais quando necessário. 

 

VI.8 Diretoria de Atenção Primária de Saúde - APS 

Cargo: Diretor de Atenção Primária de Saúde 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro 

do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União; 

II - incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB 

(programa de atenção básica) fixo e variável, nos Planos de Saúde Municipal; 

III - inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica 

da atenção à saúde; 

IV - organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora 

do âmbito da Atenção Básica; 

V - supervisionar as equipes multiprofissionais de Atenção Básica, inclusive os da Saúde da Família, 

em conformidade com a legislação vigente; 

VI - programar as ações da Atenção Básica, utilizando instrumento de programação nacional ou 

correspondente local; 

VII - alimentar as bases de dados nacionais com os dados produzidos pelo sistema de saúde municipal, 

mantendo atualizado o cadastro de profissionais, de serviços e de estabelecimentos ambulatoriais, 

públicos e privados, sob sua gestão; 

VIII - elaborar metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção Básica na esfera 

municipal; 

IX - desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos 

humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção Básica; 

X - monitorar e avaliar os indicadores do Pacto da Atenção Básica no seu território, divulgando 

anualmente os resultados alcançados; 

XI - verificar a qualidade e a consistência dos dados alimentados nos sistemas nacionais de informação 

a serem enviados às outras esferas de gestão; 
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XII - consolidar e analisar os dados de interesse das equipes locais, das equipes regionais e da gestão 

municipal, disponíveis nos sistemas de informação, divulgando os resultados obtidos; 

XIII - acompanhar e avaliar o trabalho da Atenção Básica com Saúde da Família, divulgando as 

informações e os resultados alcançados; 

XIV - estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais das equipes; 

XV - buscar a viabilização de parcerias com organizações governamentais, não governamentais e com 

o setor privado para fortalecimento da Atenção Básica no âmbito do Município; 

XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.9 Diretoria de Média e Alta Complexidade 

Cargo: Diretor de Média e Alta Complexidade 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - participar da Política de Saúde da Secretaria, em consonância com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde; 

II - planejar, coordenar e avaliar a implantação e funcionamento do Centro de Imagens, das Ações 

Especializadas e do Setor de Laboratório do Município; 

III - articular, junto aos setores competentes do Sistema Único de Saúde, a implementação de 

mecanismos que contribuam para efetivação da referência e contra referência; 

IV - subsidiar tecnicamente os profissionais da rede especializada, articulando formação e educação 

permanente, nas ações relacionadas à sua área de atuação; 

V - desenvolver e implementar metodologias de planejamento, variação, controle e acompanhamento 

da gestão da atenção especializada e do Sistema de Saúde como um todo, incluindo os servidores 

efetivos, prestadores, conveniados e contratados;  

VI - instrumentalizar a Secretaria com dados que propiciem o planejamento, o acompanhamento e a 

avaliação permanente dos serviços especializados de Saúde, programas e decisões, de forma 

integrada aos demais departamentos e setores da Secretaria;  

VII - controlar o suprimento e a utilização do material necessário aos trabalhos do setor;  

VIII - prestar suporte e auxílio aos Secretários Municipais e Assessores quando requisitado, na área 

de sua competência; 

IX - planejar, executar, controlar e acompanhar os serviços de média e alta complexidade e 

especializados; 
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XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.10 - Diretoria de Assistência Farmacêutica 

Cargo: Diretor de Assistência Farmacêutica 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir, planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes às 

ações de farmacêuticas de saúde do Município; 

II - gerenciar as Unidades Farmacêuticas; 

III – desempenhar outra atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IV - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

VI.11 Diretoria do Pronto Atendimento – PA 

Cargo: Diretor do PA  

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, organizar, controlar e assessorar a unidade nas áreas de recursos humanos, patrimônio, 

materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; 

II – implementar programas e projetos definidos pelo PA;  

III – elaborar planejamento organizacional;  

IV - promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional;  

V – prestar consultoria administrativa a unidade e aos servidores, relativamente ao desempenho das 

atribuições do cargo;  

VI – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 

lotados na unidade; 

VII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público;  

VIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 

 IX – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X – conduzir veículos automotores quando necessário. 
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VI.12 - Diretoria de Regulação 

Cargo: Diretor de Regulação 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - regular o sistema de saúde municipal por meio da criação de mecanismos que monitorem o 

acesso e o grau de satisfação dos usuários do sistema único de saúde; 

II - estabelecer indicadores de avaliação de desempenho das ações, serviços e sistemas de saúde; 

III - avaliar os resultados e o impacto das ações e serviços no perfil epidemiológico da população; 

IV - programar e acompanhar o serviço de controle, avaliação e auditoria nas unidades próprias; 

V - controlar e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações de controle e avaliação, quanto a 

objetivos, técnicas, organização, recursos e procedimento, inclusive os de alto custo; 

VI - sugerir as medidas para correção das distorções identificadas, para uniformização de 

procedimentos, revisão e alteração de normas; 

VII - avaliar a satisfação dos usuários do sistema através de indicadores objetivos, baseados em 

critérios técnicos, como acessibilidade, resolutividade e qualidade dos serviços; 

VIII - estabelecer normas para a contratação, cadastramento e funcionamento dos serviços de 

saúde, organizando a relação entre o sistema único de saúde e os prestadores, próprios ou 

contratados; 

IX - estabelecer normas e organizar e acompanhar a relação entre os planos e seguros privados de 

saúde e o sistema municipal de saúde; 

X - estabelecer as normas e os mecanismos de ressarcimento ao sistema único de saúde da 

assistência prestada aos usuários de planos e convênios privados de saúde; 

XI - definir estratégias, diretrizes e procedimentos de controle e avaliação, referentes à prestação dos 

serviços ofertados à rede de saúde; 

XII - processar, efetuar relatórios, atualizar e distribuir os respectivos formulários dos diversos 

sistemas de informação relacionados ao faturamento dos serviços do sistema único de saúde; 

XIII - orientar os gestores, e prestadores sobre o funcionamento e manuseio dos sistemas de 

informação relacionados ao faturamento dos serviços do sistema único de saúde; 

XIV - realizar verificações do cumprimento dos preceitos legais, contratuais e das normas 

estabelecidas pelo sistema único de saúde, junto aos serviços de saúde do município; 

XV - realizar auditorias e vistorias técnicas junto aos serviços de saúde relacionados ao sistema 

único de saúde; 



46 

 

XVI - divulgar as conclusões das auditorias aos órgãos competentes da Secretaria; 

XVII - articular com as demais diretorias e gerências da Secretaria, ações direcionadas à regulação, 

avaliação e auditoria do sistema de saúde; e 

XVIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.13 - Diretoria Clínica 

Cargo: Diretor Clínico 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir e coordenar o corpo clínico da Secretaria Municipal de Saúde; 

II - supervisionar a execução das atividades de assistência médica na Secretaria Municipal de 

Saúde, comunicando ao setor competente para que tome as providências cabíveis quanto às 

condições de funcionamento de aparelhagem e equipamentos, bem como o abastecimento de 

medicamentos e insumos necessário ao fiel cumprimento das prescrições clínicas, intervenções 

cirúrgicas, aplicação de técnicas de reabilitação e realização de atos periciais quando este estiver 

inserido em estabelecimento assistencial médico; 

III – supervisionar a efetiva realização do ato médico, da compatibilidade dos recursos disponíveis, 

da garantia das prerrogativas do profissional médico e da garantia de assistência disponível aos 

pacientes; 

IV – atestar a realização de atos médicos praticados pelo corpo clínico e pelo hospital sempre que 

necessário; 

V - contribuir para a organização, gerenciamento e funcionamento dos serviços e ações médicas de 

saúde do Município na rede; 

VI - participar de capacitações, seminários e cursos, entre outros, visando promover a o 

aprimoramento das ações médicas de saúde do Município. 

VII - contribuir para a organização do fluxo de referência e contra referência entre os serviços, em 

parceria com os demais coordenadores; 

VIII - participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário 

 

VI.14 - Diretoria de Bem-Estar Animal 
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Cargo: Diretor de Bem-Estar Animal 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - coordenar e fiscalizar o desenvolvimento, a normatização e a avaliação de programas 

relacionados ao bem-estar do animal doméstico e domesticado; 

II - garantir a aplicação e materialização da legislação que garante a proteção e garantia do bem-

estar dos animais domésticos e domesticados; 

III - promover e difundir o tratamento ético e respeitoso aos animais; 

IV - articular com as demais Secretarias e órgãos públicos relacionados ao bem-estar animal; 

V – coordenar, auxiliar e fiscalizar o Fundo Municipal de Proteção aos Animais; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário 

 

VI.15 Chefia de Odontologia Especializada 

Cargo: Chefe da Odontologia  

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefiar, assessorar, planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades 

inerentes às ações odontológicas de saúde do Município; 

II – supervisionar e fiscalizar as atividades desempenhadas pelos profissionais na área de odontologia 

do Município; 

IV – coordenar os programas de saúde odontológica 

II – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

III – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.16 Chefia do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

Cargo: Diretor do CAPS 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições:  

I - planejar, programar, avaliar e executar a assistência aos usuários e equipes;  

II - criar e manter o ambiente terapêutico voltado para a realização das atividades do CAPS; 
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 III - atuar junto aos pacientes, familiares e à equipe no atendimento de suas necessidades básicas 

para obtenção e saúde física e mental;  

IV - proferir palestras, orientação, coordenação e elaboração de trabalhos na área de saúde mental 

para o CAPS, famílias e comunidade;  

V - organizar a manutenção dos serviços do CAPS; 

VI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.17 Chefia do Estratégia e Saúde da Família 

Cargo: Chefe do ESF 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições:  

I - promover assistência diretamente à família mediante cadastro. 

II - firmar, com a aprovação do Secretário, convênios, contratos, acordos e outros documentos com 

órgãos estaduais e federais, visando a melhoria dos serviços prestados relacionados à saúde da 

Família. 

- Supervisionar projetos elaborados por Centros Comunitários. 

III - Coordenar estudos e desenvolver pesquisas, objetivando o aprimoramento de atividades que 

digam respeito à Ação comunitária. 

IV - Incorporar o desenvolvimento da pesquisa às necessidades dos gestores da saúde, visando 

socializar as informações através da troca de experiências. 

V - Controlar o suprimento e a utilização do material necessário aos trabalhos do setor.  

VI - Prestar suporte e auxílio aos Secretários Municipais, Assessores e Diretores quando requisitado, 

na área de sua competência. 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.18 – Chefia de Farmácia Básica 

Cargo: Chefe de Farmácia Básica 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I - chefiar a farmácia de atenção básica, organizando o acesso aos medicamentos do âmbito do SUS 

listados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e/ou na REMUME (Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais); 

II – coordenar a seleção programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos 

medicamentos; 

III – coordenar os estoques e garantir a boa eficiência da organização da farmácia; 

IV - prestar suporte e auxílio aos Secretários Municipais, Assessores e Diretores quando requisitado, 

na área de sua competência; 

V – organizar e coordenar os pedidos de medicamentos originados de ordens judiciais e demais 

requerimentos administrativos; 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.19 – Chefia de Farmácia Especializada 

Cargo: Chefe de Farmácia Especializada 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar a farmácia de atenção especializada, devendo garantir e coordenar o acesso aos 

medicamento do âmbito do SUS, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Farmacêuticas publicados pelo Ministério da Saúde; 

II – coordenar o fornecimento e avaliação dos Laudos de Solicitação, avaliação e autorização de 

medicamentos; 

III – coordenar os estoques e garantir a boa eficiência da organização da farmácia; 

IV - prestar suporte e auxílio aos Secretários Municipais, Assessores e Diretores quando requisitado, 

na área de sua competência; 

V – chefiar a renovação e arquivamento dos processos dos medicamentos do Componente 

especializado e também chefiar o fornecimento de medicamentos determinados através de Processos 

Judiciais; 

VI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.20 – Chefia de Tratamento Fora do Domicílio - TFD 

Cargo: Chefe do TFD 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir e chefiar o processo de regulação do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, estabelecendo 

as normas para o funcionamento e cadastramento dos serviços e sistemas de saúde, necessários 

para isso aconteça no Município; 

II - estabelecer indicadores de avaliação de desempenho das ações, serviços e sistemas de saúde 

para a regulação do Tratamento Fora do Domicílio; 

III - estabelecer os mecanismos para a identificação da procedência dos usuários dos serviços de 

saúde para efetivar a regulação do Tratamento Fora do Domicílio; 

IV - identificar pontos de desajuste sistemático entre a pactuação efetuada e a demanda efetiva dos 

usuários; 

V - acompanhar a atuação dos planos, convênios e contratos de prestação de serviços de saúde em 

conjunto com as demais áreas da Secretaria, visando a correção dos desvios assistenciais e 

financeiros; 

VI - estabelecer as normas e os mecanismos de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde da 

assistência prestada aos usuários de planos e convênios privados de saúde; 

VII - avaliar os resultados e o impacto das ações e serviços no perfil epidemiológico da população, 

propondo soluções para o seu desenvolvimento; 

VIII - articular-se com os complexos reguladores, afim de normatizar o fluxo de informações 

necessárias à regulação da assistência; 

IX - identificar diretrizes e estratégias que nortearão o processo de regulação da assistência em 

consonância com as normas emanadas dos órgãos gestores do Sistema Único de Saúde, nas 

esferas estadual e federal; 

X - processar, controlar, propor e gerenciar sistema de informações ambulatoriais; 

XI - processar Autorização de Procedimentos de Alto Custo; 

XII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIII – conduzir veículos oficiais quando necessário. 

 

 

 

 

VI.21 - Chefia de Imagens  

Cargo: Chefe de Imagens 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefiar o setor de Imagens e Diagnósticos do Município; 

II – chefia, coordenar e gerenciar os documentos de Imagens e Diagnósticos; 

III - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IV – conduzir veículos oficiais quando necessário. 

 

VI.22 – Chefia de Recursos Humanos 

Cargo: Chefe de Recursos Humanos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - promover a gestão dos recursos humanos, mediante a realização das atividades básicas de 

administração de pessoal; 

II - gerenciar a folha de pagamento;  

III - controlar a efetividade dos servidores;  

IV - manter o registro funcional dos servidores;  

V - controlar o ingresso de pessoal, executando as atividades de seleção, recrutamento e 

treinamento pré-admissional;  

VI - organizar e controlar as atividades de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;  

VII - controlar a concessão de vantagens e direitos aos servidores, inclusive aposentadoria;  

VIII - promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria 

e outros fins legais e a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VI.23 - Chefia de Almoxarifado  

Cargo: Chefe de Almoxarifado e Patrimônio 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - controlar o almoxarifado, atendendo as necessidades de manutenção e conservação das atividades 

administrativas da Secretaria e fornecer materiais de expediente, de consumo, higiene, limpeza;  
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II - gerenciar a baixa de estoque mediante a apresentação de requisições próprias de solicitação de 

materiais, devidamente preenchidas e autorizadas; 

III - coordenar os espaços de armazenamento de materiais conforme suas especificações; 

IV - gerenciar a manutenção do ambiente limpo, organizado e higienizado; 

V - controlar o fluxo de pessoas estranhas ao serviço do almoxarifado não permitindo sua entrada nos 

locais de armazenamento de materiais; 

VI - controlar a entrada e a saída de materiais do almoxarifado e demais unidades, observando 

criteriosamente as especificações de marcas e amostras aprovadas pelos processos licitatórios; 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

VI.24 Chefia de Manutenção 

Cargo: Chefe de Manutenção  

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - executar as políticas e práticas de manutenção planejadas e definidas pela alta administração de 

cada organização, fazendo os ajustes necessários na estrutura interna do departamento; 

II - estabelecer os sistemas e mecanismos informatizados que permitem monitorar o desempenho do 

equipamento, bem como controlar o status das diferentes instalações; 

III - distinguir corretamente e estabelecer a ordem de prioridades em reparos e tarefas de manutenção 

através de esquematização da agenda de tarefas em ordem de prioridade, levando em consideração 

os equipamentos e períodos de tempo que mais influenciam a eficiência; 

IV - controlar os custos e fazer uso eficiente do orçamento estabelecido;  

V - gerenciar a administração e contratos com terceiros que suportam atividades de manutenção; 

VI - organizar planos de manutenção e reparo de equipamentos e instalações da Secretaria Municipal 

de Saúde e seus equipamentos, monitorando a execução, a eficiência e a pontualidade com que os 

técnicos realizam as tarefas correspondentes; 

VII - controlar estoque de ferramentas, através do inventário; 

VIII- armazenar e organizar toda a documentação referente aos equipamentos, recomendações do 

fabricante, garantias, materiais, diagramas, instruções de uso e datas de validade dos materiais; 

IX – desempenhar outra atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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VI.25 - Chefia de Bem-Estar Animal 

Cargo: Chefe de Bem-Estar Animal 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - promover a execução de programas relacionados ao bem-estar do animal doméstico e 

domesticado; 

II - chefiar o respectivo departamento e garantir a execução das ordens do diretor de bem estar-

animal; 

III - chefiar a organização administrativa do departamento; 

IV - gerenciar a administração e contratos com terceiros que prestem serviço ao Fundo Animal; 

V – promover a execução das diretrizes do Fundo Municipal de Proteção aos Animais; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VII.1 - Assessoria de Gabinete 

Cargo: Assessor de Gabinete 

Vagas: 01  

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário Municipal no desempenho de suas atribuições, especialmente na 

articulação político-institucional; 

II – promover a constante articulação da Secretaria Municipal de Assistência Social com o público, 

organismos governamentais, organizações da sociedade civil e com o Poder Legislativo; 

III – orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete; 

IV – elaborar atos de mero expediente; 

V – controlar a documentação da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

VI – preparar a agenda do Secretário; 

VII – transmitir aos servidores da Secretaria as determinações, ordens e instruções; 

VIII – auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades Administrativas; 

IX – representar o Secretário quando por este designado; 

X – participar das diversas ações promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

orientando e acompanhando as atividades de promoção e desenvolvimento; 
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XI – viabilizar canal de divulgação permanente das ações desenvolvidas pela Secretaria, buscando a 

transparência nas ações e investimento de recursos e a participação da comunidade; 

XII – elaborar o diagnóstico da realidade social e o plano plurianual de Assistência Social, definindo 

ações, bem como programas, projetos, benefícios e serviços que visem o estabelecimento da política 

de assistência social e sua respectiva previsão orçamentária; 

XIII – programar e organizar o sistema de manutenção e supervisão das unidades de atendimento 

social, sob a responsabilidade do Município e disponibilizá-las para atendimento aos usuários; 

XIV – programar a elaboração de relatórios semanais, mensais ou anuais (a critério do Prefeito ou do 

Secretário Municipal), incluindo avaliação dos serviços desenvolvidos; 

XV – orientar, em colaboração com o Secretário Municipal, estudos e pesquisas para a identificação 

de indicadores sociais relacionados com a competência da Secretaria; 

XVI – planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades e programas relacionados com a 

Assistência Social do Município de Balneário Piçarras; 

XVII – programar e supervisionar a elaboração, a execução e a avaliação de projetos de serviços de 

desenvolvimento de Assistência Social; 

XVIII – realizar aprimoramento dos conhecimentos referentes à Assistência Social através da 

participação de encontros, seminários, cursos, palestras, quando designado; 

XIX - dirigir, planejar, coordenar e fiscalizar as ações de todas as unidades administrativas da 

Secretaria, em consonância com as orientações do Secretário da pasta, avaliando a viabilidade e 

recomendando novos e modernos processos organizacionais, dentre outras atribuições designadas 

pelo Secretário da pasta, bem como desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua 

competência; 

XX – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XXI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.2 – Assessoria de Regulação do SUAS 

Cargo: Assessor de Regulação do SUAS 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – cumprir e monitorar o cumprimento das legislações específicas, relacionadas à área de atuação; 

II – subsidiar e auxiliar o gestor na formulação de respostas, ofícios e outros, quando solicitado; 

III – analisar documentação recebida e emitida pela SEAS, quanto ao aspecto jurídico; 
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IV – prestar consultoria em contratos e instrumentos congêneres que tiverem a interveniência da 

SEAS; 

V – elaborar atos de mero expediente, Convênios, Contratos e instrumentos fins, Regimentos 

Internos e Resoluções, encaminhando à apreciação da Procuradoria, quando necessário; 

VI – prestar as orientações necessárias ao gestor quando necessário; 

VII – subsidiar estudos e decisões; 

VIII – auxiliar na elaboração de Decretos e Legislação dos Conselhos vinculados a Secretaria de 

Assistência Social; 

IX – manifestar-se sobre assuntos inerentes a sua área de atuação; 

X – programar e coordenar a execução de ações voltadas para o atendimento à política de atenção 

aos direitos da criança e do adolescente, previamente aprovada pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

XI – incentivar a criação de fóruns permanentes, visando sensibilizar a população através de suas 

entidades de atendimento e de defesa de direitos para as problemáticas de cada segmento 

vulnerabilizado, buscando formas alternativas de intervenção; 

XII – promover a participação da comunidade nas atividades de apoio a projetos de infraestrutura 

urbana baseados no princípio da ajuda mútua; 

XIII – monitorar e avaliar as ações de assistência social a cargo da Secretaria e sugerir medidas de 

correção para os desvios identificados; 

XIV – viabilizar bancos de dados com os cadastros de entidades e organizações sociais, clubes de 

serviços, entre outros, visando à articulação e a ação integrada; 

XV – prestar assessoria a entidades de assistência social no tocante aos serviços da assistência 

social, buscando subsidiar iniciativas que garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para 

melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida e 

organização social; 

XVI – elaborar e controlar a aplicação de normas técnicas relativas às atividades de sua competência 

de acordo com a legislação em vigor; 

XVII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVIII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.3 – Diretoria de Gestão do SUAS  

Cargo: Diretor de Gestão do SUAS 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 



56 

 

Atribuições: 

I – conduzir a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 

II – elaborar diagnóstico municipal da cobertura de serviços da Política de Assistência Social;  

III - acompanhar as deliberações dos conselhos de políticas públicas e de direitos afetos à sua área 

de competência;  

IV - acompanhar os projetos de lei das três esferas de governo afetos à política de assistência social;  

V - prestar o assessoramento técnico e operacional aos conselhos, Administrativamente vinculados à 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

VI - participar da elaboração do cronograma de desembolso relativo às unidades orçamentárias 

vinculadas à SEAS;  

VII - coordenar e acompanhar o trabalho da equipe da diretoria, assegurando a realização de 

supervisões sistemáticas;  

VIII - articular-se às demais diretorias e assessorias para a sistematização das informações, geradas 

pelas unidades organizacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, em relatório anual 

(qualiquantitativo) de gestão da política municipal de assistência social e para o planejamento das 

ações;  

IX - promover a articulação da rede socioassistencial com demais órgãos da administração direta e 

indireta;  

X - planejar, organizar e promover a capacitação continuada da equipe vinculada à sua diretoria, de 

acordo com a demanda detectada nas supervisões;  

XI - coordenar, operacionalizar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Capacitação e 

Educação Permanente dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, segundo as 

diretrizes dos níveis de governo estadual e federal; 

XII - formular e executar a política de capacitação e desenvolvimento da Secretaria de Assistência 

Social, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;  

XIII - gerenciar o cadastro dos servidores no CADSUAS e SIGS; 

XIV - preencher o Senso Anual das Unidades Socioassistenciais da Rede SUAS e a prestação de 

contas federal/demonstrativo físico financeiro e do plano de ação, dentre outras atribuições previstas 

na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-

RH/SUAS ou nas Orientações Técnicas de Assistência Social; 

XV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos 

XVI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.4 – Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária 



57 

 

Cargo: Diretor de Habitação e Regularização Fundiária 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir e orientar as ações integrantes do programa habitacional do município para a ampliação no 

número de unidades residenciais;  

II – planejar, controlar a execução, bem como fiscalizar o desenvolvimento das políticas públicas 

voltadas à melhoria das unidades habitacionais de famílias que preencham os requisitos definidos na 

legislação federal e municipal que disciplinam a matéria;  

III – promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e pesquisas, visando 

ao aperfeiçoamento da política de habitação;  

IV – articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as 

demais políticas públicas do Município;  

V – planejar a execução de ações visando ao estímulo e à participação da iniciativa privada em projetos 

compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de Habitação, bem como direcionar as 

ações de regularização fundiária e urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda, 

mediante normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a 

situação socioeconômica da população e as normas ambientais;  

VI – planejar e executar planos de reassentamento de famílias residentes em áreas de risco ou de 

preservação ambiental; 

VII – coordenar o processo de instrução de processos de interesse da Secretaria relacionadas à 

execução da Política de Habitação; 

VIII - coordenar o desenvolvimento e a execução de projetos de regularização fundiária de 

assentamentos clandestinos e irregulares localizados em áreas particulares ou de domínio público; 

IX - coordenar o desenvolvimento e execução de projetos de construção ou melhoria de unidades 

habitacionais obedecidas as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Municipal de Habitação. 

X - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.5 – Diretoria de Proteção Social Básica e Especial 

Cargo: Chefe de Proteção Social Básica 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I – implementar ações de proteção social básica que visem prevenir situações de vulnerabilidades e 

de risco social, apresentadas por indivíduos e famílias;  

II – regular os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção básica quanto ao conteúdo, 

cobertura, ofertas, acesso e padrões de qualidade; 

III – promover eventos de capacitação, abrangendo técnicos, dirigentes de entidades, conselheiros, 

visando à elevação da qualidade dos serviços prestados;  

IV – articular com a rede de proteção social e de defesa dos direitos humanos de modo a garantir a 

melhoria do atendimento prestado aos indivíduos e famílias; 

V – coordenar e monitorar a concessão dos benefícios eventuais e de transferência de renda; 

VI – articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e CREAS, com a 

implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas nessa 

unidade; 

VII - gerir o arquivo de documentos obsoletos e não aplicáveis;  

VIII - receber, registrar, arquivar permanentemente e desarquivar, quando for o caso, autos e 

documentos, cuidando da conservação e organização da massa documental armazenada no arquivo 

geral; 

IX – chefiar o setor de documentação civil do Município, para a confecção de carteiras de identidade, 

bem como de outros documentos a cargo do Poder Executivo Municipal; 

X - coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o 

caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias 

e indivíduos no CREAS; 

XI - monitorar e gerencial o encaminhamento das demandas relacionados com o Benefícios 

Socioassistenciais; 

XII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.6 – Chefia de Gestão do Cadastro Único; 

Cargo: Chefe de Gestão do Cadastro Único 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar atividades voltadas para a promoção de reuniões entre as famílias beneficiárias e escola;  

II - orientar as famílias sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família;  

Aprimorar a estrutura do ambiente destinado a cadastramento e digitação;  
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III - capacitar os entrevistadores para o Cadastro Único;  

IV - realizar ações que viabilizem a emissão coletiva de documentos de registro civil;  

V - ações de divulgação e comunicação de campanhas de atualização Cadastral; 

VI - coordenar o desenvolvimento de atividades de notificação e acompanhamento das famílias que 

não cumprem condicionalidades;  

VII - realizar campanhas de esclarecimento sobre aqueles que podem ser cadastrados, bem como 

para esclarecimento de critérios para concessão de benefícios; 

VIII - promover a articulação intersetorial e a busca ativa, realizadas no território dos CRAS; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.7 – Chefia de Apoio aos Conselhos; 

Cargo: Chefe de Apoio aos Conselhos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – manter apoio administrativo aos Conselhos Municipais; 

II – cadastrar, orientar e apoiar as atividades vinculadas aos Conselhos;  

III – conceber as atividades dos Conselhos de maneira integrada na articulação das políticas 

públicas;  

IV – solicitar a nomeação e a substituição de membros dos Conselhos Municipais, através do 

Secretário Executivo do respectivo Conselho;  

V – encaminhar ofícios às entidades não governamentais e aos órgãos do poder público para 

solicitação de indicações, de seus membros, para participação no conselho ou no fórum;  

VI - monitorar o prazo de início e término do mandato dos Conselhos Municipais e avisar, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, através de ofício o término do mandato;  

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.8 - Chefia do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

Cargo: Chefe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Vagas: 02  

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I – além das atribuições estabelecidas na Lei que criou o Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, chefiar o CRAS; 

II - articular o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, 

usuários e serviços; 

III - articular com a rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas sociais; 

IV - coordenar a execução das ações de fora a manter o diálogo e a participação dos profissionais e 

das famílias inseridas nos programas e serviços ofertados no CRAS e pela rede de prestadora de 

serviços; 

V - definir com os profissionais critérios de inclusão, acompanhamento, monitoramento e desligamento 

das famílias; 

VI - definir com a equipe técnica os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho com as 

famílias, grupos de famílias, indivíduos e comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o 

alcance dos resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; 

VII - monitorar regularmente as ações de acordo com as diretrizes, instrumentos e indicadores 

pactuados; 

VIII - realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos; 

IX - avaliação das atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos 

realizados; 

X - promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, 

visando contribuir com o órgão gestor na articulação e avaliação relativa à cobertura da demanda 

existente no território, ao estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Básica e 

Especial de Assistência Social; 

XI - participar ativamente dos projetos e ações que envolvam toda a Secretaria de Assistência Social; 

XII - realizar as demais funções compatíveis com o cargo em conformidade com as Normas e Diretrizes 

do CRAS; 

XIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIV - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.9 – Chefia do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS 

Cargo: Chefe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I – além das atribuições estabelecidas na Lei que criou o Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social – CREAS 

II - chefiar o Setor CREAS; 

III - chefiar, planejar, implementar, monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social; 

IV - coordenar os serviços e programas vinculados ao Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social, o qual agrega serviços de proteção social especial de média complexidade; 

V - participar e planejar ações de capacitação para a rede socioassistencial do município sobre temas 

relacionados aos atendimentos prestados no CREAS; 

VI - estabelecer o fluxograma de atendimento entre os serviços e programas vinculados ao CREAS, 

estabelecendo diretrizes de referência e contra referência; 

VII - coordenar reuniões das equipes dos serviços e programas vinculados ao CREAS para discussão 

dos casos, avaliação das atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos 

realizados, entre outras; 

VIII - realizar articulação/parcerias com instituições governamentais e não governamentais, engajando-

se no processo de articulação da rede socioassistencial; 

IX - definir, junto a equipe técnica dos serviços e programas, o fluxo de entrada, acompanhamento e 

monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; 

X - definir, junto a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho com 

famílias, grupos e indivíduos a serem utilizados; 

XI - promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, 

visando contribuir com o órgão gestor na articulação e avaliação dos serviços e acompanhar os 

encaminhamentos efetuados; 

XII - contribuir com o órgão gestor municipal no estabelecimento de fluxos entre os serviços da 

Proteção Social Especial e Básica de Assistência Social; 

XIII - participar ativamente dos projetos e ações que envolvem toda a Secretaria de Assistência Social; 

XIV - acompanhar periodicamente os informes e deliberações referentes a Proteção Social Especial 

dos diferentes entes federados e dos conselhos deliberativos relacionados com a política; 

XV - elaborar projetos e captar recursos para ampliação dos serviços e programas vinculados ao 

CREAS; 

XVI - planejar e monitorar a alocação dos recursos orçamentários destinados a manutenção do 

CREAS; 

XVII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 
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VII.10 – Chefia do Abrigo Institucional 

Cargo: Chefe de Abrigo Institucional 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefiar  o Abrigo Institucional; 

II - chefiar as atividades gerais da casa/compras manutenção, gerenciamento de pessoal; 

III - guarda provisória das crianças abrigadas; 

IV - representar a equipe técnica da casa junto ao judiciário; 

V - articular junto com a equipe a inclusão das crianças em serviços complementares a escola; 

VI - fazer acompanhamento das situações de cada criança nos diversos setores; 

VII - assessorar cotidianamente a equipe no cuidado com crianças da casa; 

VIII - definir, junto à equipe técnica dos serviços e programas, o fluxo de entrada, acompanhamento e 

monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; 

IX - definir, junto à equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho com 

famílias, grupos e indivíduos a serem utilizados; 

X - promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, 

visando contribuir com o órgão gestor na articulação e avaliação dos serviços e acompanhar os 

encaminhamentos efetuados; 

XI - promover a intersetorialidade das Políticas do Abrigo Institucional, articulando a rede de serviços 

sociassistenciais e as demais políticas sociais; 

XII - monitorar regularmente as ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados; 

XIII - coordenar reuniões de equipe; 

XIV - promover capacitação permanente dos agentes de Políticas do Abrigo; 

XV - participar e manter constante articulação com o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 

e Conselho Tutelar. 

XVI - elaborar projetos na área da criança e adolescente e captar recursos para a implementação dos 

mesmos nos diferentes entes federados e em parcerias com a sociedade civil; 

XVII - participar ativamente dos projetos e ações que envolvem toda a Secretaria de Assistência Social; 

XVIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIX - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VII.11 – Chefia do Sistema Municipal de Empregos - SIME 
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Cargo: Chefe do SIME 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, chefiar, organizar e executar as atividades inerentes à geração de emprego e qualificação 

profissional no âmbito do Município; 

II - assessorar pesquisas de dados e informações estatísticas para a identificação de oportunidades 

de empregos; 

III - verificar e avaliar os níveis de desemprego e fornecer informações para os programas e projetos 

de desenvolvimento econômico e social; 

IV - apoiar e fortalecer intercâmbios com as diversas agências, públicas e privadas, desenvolvedoras 

de políticas de qualificação profissional; 

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

VIII.1 – Assessoria de Gabinete 

Cargo: Assessor de Gabinete 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário Municipal no desempenho de suas atribuições, especialmente na 

articulação político-institucional; 

II – promover a constante articulação da Secretaria Municipal de Obras com o público, organismos 

governamentais, organizações da sociedade civil e com o Poder Legislativo; 

III – orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete; 

IV – elaborar atos de mero expediente; 

V – controlar a documentação da Secretaria Municipal de Obras; 

VI – preparar a agenda do Secretário; 

VII – transmitir aos servidores da Secretaria as determinações, ordens e instruções; 

VIII – auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades Administrativas; 

IX – representar o Secretário quando por este designado; 

X – participar das diversas ações promovidas pela Secretaria Municipal de Obras, orientando e 

acompanhando as atividades de promoção e desenvolvimento; 
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XI – viabilizar canal de divulgação permanente das ações desenvolvidas pela Secretaria, buscando a 

transparência nas ações e investimento de recursos e a participação da comunidade; 

XII – programar e organizar o sistema de manutenção e supervisão das unidades de atendimento 

social, sob a responsabilidade do Município e disponibilizá-las para atendimento aos usuários; 

XIII – programar a elaboração de relatórios semanais, mensais ou anuais (a critério do Prefeito ou do 

Secretário Municipal), incluindo avaliação dos serviços desenvolvidos; 

XIV – orientar, em colaboração com o Secretário Municipal, estudos e pesquisas para a identificação 

de indicadores sociais relacionados com a competência da Secretaria; 

XV – planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades e programas relacionados com os 

Serviços Urbanos e Rurais do Município de Balneário Piçarras; 

XVI - dirigir, planejar, coordenar e fiscalizar as ações de todas as unidades administrativas da 

Secretaria, em consonância com as orientações do Secretário da pasta, avaliando a viabilidade e 

recomendando novos e modernos processos organizacionais, dentre outras atribuições designadas 

pelo Secretário da pasta, bem como desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua 

competência; 

XVII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVIII – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.2 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob 

sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 
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VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.3 - Assessoria de Serviços  

Cargo: Assessor de Serviços  

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir os expedientes e acompanhar os programas e projetos voltados à manutenção de serviços 

urbanos, praças e jardins públicos, bem como aos relacionados aos cemitérios municipais; 

II - dirigir, concorrentemente com o órgão competente, os serviços de manutenção dos logradouros 

públicos, parques, praças e jardins; 

III - dirigir a execução dos serviços de arborização e paisagismo de ruas do Município; 

IV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.4 - Diretoria de Limpeza Urbana 

Cargo: Diretor de Limpeza Urbana 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – coordenar a execução e fiscalização dos serviços de limpeza urbana; 

II – controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais ligados à 

limpeza urbana; 

III - administrar a manutenção, conservação, vigilância e fiscalização do cemitério Municipal; 

VI - zelar pela conservação do patrimônio levando ao secretário as irregularidades encontradas e 

realizar outras tarefas correlatas; 

V – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.5 – Diretoria de Obras de Infraestrutura Urbana 

Cargo: Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I - dirigir os trabalhos de fiscalização das obras de pavimentação asfáltica no meio urbano; 

II -  dirigir e supervisionar os trabalhos das equipes nas atividades de calçamento, ligação de 

esgotos, implantação de meio-fio, bocas-de-lobo e tubulações em geral, bem como, na execução de 

muros para proteção em pistas pavimentadas; 

III – dirigir os trabalhos de construção de vias municipais, de galerias de águas pluviais, de drenagem 

e canalização de córregos e valas, de abertura, pavimentação de ruas e logradouros públicos, de 

terraplanagem necessárias à execução das obras públicas municipais, dentre outras atribuições 

designadas pelo Secretário da pasta; 

IV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.6 - Diretoria de Obras de Infraestrutura Rural 

Cargo: Diretor de Obras de Infraestrutura Rural 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir os trabalhos de fiscalização das obras de pavimentação asfáltica no meio rural; 

II - desenvolver ações voltadas à implantação e manutenção da infraestrutura de apoio à 

comercialização da agricultura e pesca, e demais serviços rurais; 

III – dirigir e garantir o atendimento dos serviços e demandas trazidos pelos agricultores; 

IV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.7 – Chefia de Limpeza Urbana 

Cargo: Chefe de Limpeza Urbana 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – chefiar as equipes de limpeza de ruas, estrutural de ruas, praias; 

II - chefiar as equipes de paisagismo e manutenção de praças, parques e patrimônio público; 

III - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.8 – Chefia de Iluminação Pública 
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Cargo: Chefe de Iluminação Pública 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir o Departamento de Iluminação Pública; 

II - gerenciar e supervisionar as atividades específicas de área participando do planejamento e 

operacionalização das ações, assim como, avaliar as atividades para certificar-se da regularidade no 

desenvolvimento do processo; 

III - supervisionar a execução do serviço de implantação e conservação da iluminação pública e rede 

elétrica dos prédios públicos; 

IV - averiguar a necessidade de mão de obra e meios para execução de tarefas; 

V - dirigir e providenciar material junto ao almoxarifado; 

VII - dirigir as suas atividades voltadas para todas as necessidades do perímetro urbano e rural; 

VIII - participar de reuniões com o Secretário e efetuar a avaliação de desempenho de seus 

subordinados em conformidade com a legislação vigente; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.9 – Chefia de Manutenção de Frotas e Pátio 

Cargo: Chefe de Manutenção de Frotas e Pátio 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – supervisionar o pessoal operacional; 

II – chefiar o patrimônio de frota de veículos e máquinas da Secretaria; 

III – manter os veículos e máquinas da frota da Secretaria em perfeito estado de conservação; 

IV - supervisionar e controlar a utilização de veículos e máquinas sob sua guarda; 

V – controlar o suprimento e a utilização do material necessário aos trabalhos do setor; 

VI – chefiar o pátio da Secretaria, bem como sua organização e limpeza; 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.10 – Chefia de Atividades de Saneamento Básico 

Cargo: Chefe de Atividades de Saneamento Básico 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir o Departamento de Saneamento Básico; 

II - chefiar as atividades, de forma compartilhada, com a concessionária ou permissionária do serviço 

de águas e saneamento; 

III - gerenciar e supervisionar as atividades específicas de área participando do planejamento e 

operacionalização das ações de saneamento, assim como, avaliar as atividades para certificar-se da 

regularidade no desenvolvimento do processo; 

IV - articular-se com outros órgãos públicos e com a sociedade para o efetivo desenvolvimento da 

política municipal de saneamento;  

V – chefiar e coordenar a execução de obras de saneamento básico, tais como, conservação e 

ampliação do sistema de drenagens de águas pluviais, apoio à ampliação do sistema de esgoto 

sanitário; 

VI - apoio suplementar na implantação e melhoramento nos sistemas de fornecimento e 

abastecimento de água;  

VII – apoio na execução de outras obras afins, de propriedade e de interesse do Município, 

determinadas pela autoridade competente;  

VIII - administrar os serviços delegados de coleta, depósito, tratamento e destinação de detritos, 

rejeitos e lixo urbanos, segundo sua natureza; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

VIII.11 – Chefia de Pavimentação Comunitária 

Cargo: Chefe de Pavimentação Comunitária 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir o Departamento de Pavimentação Comunitária; 

II - gerenciar e supervisionar as atividades específicas da pavimentação comunitária, participando do 

planejamento e operacionalização das ações de pavimentação, assim como, avaliar as atividades 

para certificar-se da regularidade no desenvolvimento do processo; 

III - articular-se com outros órgãos públicos e com a sociedade para o efetivo desenvolvimento e 

execução da pavimentação comunitária;  
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IV – chefiar e coordenar a execução de obras de pavimentação de corrente da política pública de 

infraestrutura; 

V – organizar e coordenar a documentação relativa ao processo de pavimentação comunitária; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

 

VIII.12 – Chefia de Administração e Manutenção de Cemitério 

Cargo: Chefe de Administração e Manutenção do Cemitério 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - coordenar, organizar e dirigir a gestão do Cemitério Público;  

II - coordenar e fiscalizar a equipe de limpeza, bem como toda a manutenção da área;  

III - administrar e fiscalizar os processos administrativos do setor; 

IV - disciplinar e fiscalizar os serviços funerários prestados 

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

 

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 

IX.1 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob 

sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 
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V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IX.2 - Assessoria de Planejamento  

Cargo: Assessor de Planejamento  

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - assessorar o Secretário de Planejamento Urbano no exercício de suas funções; 

II - assessorar o corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano quanto ao 

planejamento de políticas públicas e projetos; 

III - representar o Secretário Municipal de Planejamento Urbano em reuniões, audiências e encontros 

que não exijam a presença do mesmo ou por designação deste; 

IV - promover, em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e por ordem deste, 

a organização administrativa do setor de planejamento; 

V - supervisionar a implementação, revisão e adequação do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Territorial do Município e demais regulamentos urbanísticos; 

VI - assessorar o Secretário e o Prefeito para a realização de estudos e diagnósticos que permitam 

apontar as macro políticas e as diretrizes gerais, orientando as demais secretarias no planejamento e 

organização para o desenvolvimento econômico e sustentável do Município; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

 

 

IX.3 - Assessoria de Projetos 

Cargo: Assessor de Projetos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - assessorar o Secretário de Planejamento Urbano no exercício de suas funções; 
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II -promover, em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e por ordem deste, a 

organização administrativa do setor de projetos de interesse da municipalidade; 

III - assessorar na busca e o repasse de informações necessárias objetivando a busca por recursos 

junto aos órgãos governamentais; 

IV - gerenciar a coleta de informações para a formulação de projetos; 

V - supervisionar a formação de banco de dados de projetos, para imediata apresentação quando da 

abertura de inscrições anunciadas pelos órgãos financiadores;  

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IX.4 - Assessoria de Análise Projetos 

Cargo: Assessor de Projetos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - assessorar o Secretário de Planejamento Urbano no exercício de suas funções; 

II - assessorar o corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano quanto a análise de 

projetos; 

IV - atuar nos processos administrativos e de análises de projetos de obras públicas e particulares 

submetidos a apreciação da Secretaria de Planejamento Urbano; 

V - promover, em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e por ordem deste, a 

organização administrativa do setor de análise e aprovação de projetos; 

VI - promover a gestão da análise, da aprovação e da fiscalização referente às obras públicas e 

parcelamento do solo; 

VII - promover a gestão da análise, da aprovação e da fiscalização referente às obras privadas; 

XIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIV - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IX.5 – Diretoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Diretor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - Dirigir o Departamento Administrativo da Secretaria; 
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II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III – controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

IV - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

V - responder a demandas do Ministério Público, no que couber; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IX.6 - Diretoria de Planejamento 

Cargo: Diretor de Planejamento 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir o Departamento de Planejamento; 

II – assessorar o Secretário de Planejamento Urbano; 

III - dirigir todos os expedientes relativos ao controle urbano, assim como dirigir ou acompanhar os 

programas, projetos e atividades que se realizam no âmbito desta unidade; 

IV – coordenar a execução das diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do 

Município e demais regulamentos urbanísticos, bem como atribuindo tarefas aos servidores 

envolvidos; 

V – consultar os órgãos competentes e os conselhos municipais para colheita de informações e 

dados para execução das medidas de planejamento urbano; 

VI – garantir e organizar o acervo do Departamento, para o bom funcionamento das políticas públicas 

urbanísticas; 

VII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IX.7 - Diretoria de Projetos 

Cargo: Diretor de Planejamento 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir o Departamento de Projetos; 
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II – assessorar o Secretário de Planejamento Urbano; 

III - dirigir todos os expedientes relativos aos requerimentos diversos submetidos à análise desta 

unidade; 

IV – organizar e dar andamento aos projetos, coordenando o início e fim da sua elaboração, garantia 

a entrega do produto final, com assessoramento ao Secretário Municipal e o Assessor de projetos; 

V – garantir o bom andamento da elaboração dos projetos, bem como seus encaminhamentos junto 

a todos os setores competentes; 

VI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IX.8 - Diretoria de Análise de Projetos 

Cargo: Diretor de Planejamento 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – dirigir o Departamento de Análise Projetos; 

II – assessorar o Secretário de Planejamento Urbano; 

III - dirigir todos os expedientes relativos aos requerimentos diversos submetidos à análise desta 

unidade; 

IV - dirigir todos os expedientes de análise para aprovação de projetos de construção civil no âmbito 

municipal, inclusive os relativos ao parcelamento do solo; 

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário.  

 

IX.9 – Diretoria de Fiscalização 

Cargo: Diretor de Fiscalização 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir as atividades de fiscalização da obras de competência do Município, bem como, de 

terceiros; 

II - dirigir os controles administrativos auxiliares; 

III - coordenar e controlar os trabalhos de elaboração de planos operacionais de fiscalização; 
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IV - estudar, pesquisar e implantar medidas que visem dinamizar o desenvolvimento da ação fiscal 

no Município; 

V - coordenar, dirigir, estudar e organizar os órgãos fiscais do Município, visando à obtenção de 

maior produtividade; 

VI - elaborar normas e métodos de trabalho para as atividades relacionadas com a auditoria fiscal; 

VII - elaborar mensalmente os mapas de produtividade fiscal; 

VIII - coordenar a implantação, operacionalização e avaliação dos resultados dos serviços de apoio 

às atividades fiscalizadoras; 

IX - desenvolver operações de fiscalização; 

X - promover estudos com a finalidade de identificar falha na organização administrativa e na 

legislação, pela análise dos trabalhos de fiscalização, propondo as alterações necessárias; 

XI - analisar as notificações emitidas, verificando a comprovação dos fatos e a consistência da 

capitulação legal do fato gerador e das infrações ocorridas; 

XII - dirigir a fiscalização do cumprimento do Plano Diretor do Município 

XIII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XIV - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

IX.10 – Chefia Administrativa 

Cargo: Chefe Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - gerenciar a unidade a que esteja vinculada quanto à realização das rotinas administrativas, 

supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar a execução dos serviços de conservação e limpeza; 

V - gerenciar e controlar as atividades relacionadas com material, transportes internos e serviços 

gerais; 

VI - controlar e chefiar, respeitando orientação superior, os trâmites administrativos de expediente e 

requerimentos encaminhados ao órgão; 
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VII - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

VIII - auxiliar na execução orçamentária e financeira, observado a competência das demais unidades; 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X – conduzir veículos automotores. 

 

IX.11 – Chefia de Análise de Projetos 

Cargo: Chefe de Análise de Projetos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar e controlar os serviços de análise projetos e edificações, e atualização dos projetos 

apresentados junto à Secretaria;  

II– desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

III - conduzir veículos automotores quando necessário; 

 

IX.12 – Chefia de Fiscalização  

Cargo: Chefe de Fiscalização de Projetos 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - chefiar as equipes de Fiscalização de Projetos e Edificações; 

II - coordenar e supervisionar a fiscalização de projetos de edificações; 

III - coordenar o atendimento externo da Secretaria, auxiliando nas soluções junto aos engenheiros 

analistas; 

II - coordenar a equipe de análise de documentos interinstitucionais para encaminhamento no 

tocante a projetos de infraestrutura; 

IV - orientar a elaboração de Planos de Trabalho; 

V – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VI - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

X - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

X.1 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou  unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob 

sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao 

fluxo de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

X.2 - Diretoria de Comunicação e Marketing 

Cargo: Diretor de Comunicação e Marketing 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes aos 

programas e ações de imprensa do Município; 

II - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes aos 

programas e ações de imagens dos programas, projetos, obras e atividades desenvolvidas pelo 

Município; 

III - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes aos 

programas e ações de redação e divulgação dos programas, projetos, obras e atividades 

desenvolvidas pelo Município; 

IV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

V – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

X.3 - Diretoria de Planejamento Turístico e Eventos 

Cargo: Diretor de Planejamento Turístico e Eventos  
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Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir todos os expedientes relativos à implementação de ações que visem ao permanente 

controle da qualidade dos bens e serviços turísticos e de eventos; 

II - elaborar, sistematicamente, pesquisas sobre oferta e demanda turística, e analisando fatores de 

oscilação de mercado; 

III - promover outras atividades atinentes ao desenvolvimento da política municipal de fomento ao 

turismo e eventos; 

IV - dirigir os Postos de Informações Turísticas, assim como dirigir ou acompanhar os programas, 

projetos e atividades que se realizam no âmbito destas unidades; 

V - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar, dirigir e normatizar as atividades inerentes à 

promoção e divulgação do turismo; 

VI - Identificar segmentos e mercados prioritários para promoção do turismo do município, em cada 

período do ano; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

X.4 – Diretoria de Desenvolvimento Econômico 

Cargo: Diretor de Desenvolvimento Econômico 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - participar da formulação das políticas e planos de desenvolvimento global, regional e setorial do 

Município; 

II - elaborar e coordenar das ações, políticas, planos e programas municipais de desenvolvimento 

econômico; 

III - promover a articulação e integração das competências institucionais para o desenvolvimento 

econômico; 

IV - formular programas, projetos e ações destinados ao desenvolvimento e fortalecimento dos 

empreendimentos de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais, com valorização dos produtos e serviços locais; 

V - promover a educação empreendedora; 
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VI - desenvolver ações visando a formalização das microempresas, empresas de pequeno porte e 

dos microempreendedores individuais; 

VII - formular, apoiar e coordenar a integração dos serviços aos empresários; 

VIII - promover a articulação e a integração entre os diversos órgãos governamentais e entidades de 

apoio, de representação e da sociedade civil organizada, que atuem no segmento das 

microempresas, empresas de pequeno porte e dos microempreendedores individuais; 

IX - estimular o associativismo como forma de fortalecimento das microempresas, empresas de 

pequeno porte e dos microempreendedores individuais; 

X - fortalecer a economia criativa no Município; 

XI - apoiar e organizar feiras, exposições e outros eventos similares, para a divulgação do Município 

e de suas potencialidades econômicas, sociais e ambientais; 

XII - fomentar a implantação de parques industriais, condomínios de empresas, polos tecnológicos e 

aglomerados produtivos locais; 

XIII - implementar e coordenar programas de Parcerias Públicas e Privadas, no âmbito do Município; 

XIV - coordenar estudos visando desenvolver estratégias pró-ativas relacionadas às mudanças de 

cenários com influências regionais e municipais; 

XV - exercer outras atividades determinadas pelo Secretário, no âmbito de sua atuação. 

XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVII - conduzir veículos oficiais quando necessário. 

 

X.5 – Chefia de Atendimento 

Cargo: Chefe de Desenvolvimento Econômico 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir todos os expedientes relativos ao turismo e desenvolvimento econômico do Município; 

II - responder pelo suporte ao Secretário Municipal, abrangendo o gerenciamento da agenda, a 

coordenação e acompanhamento das demandas encaminhadas às secretarias; 

III – chefiar o atendimento aos cidadãos e turistas, realizando a respectiva triagem e 

encaminhamento das demandas; 

IV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



79 

 

XI.1 - Assessoria de Apoio Administrativo 

Cargo: Assessor de Apoio Administrativo 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Secretário ou  unidade a que esteja vinculado quanto à realização das rotinas 

administrativas, supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob sua 

chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar as atividades relacionadas com material, transporte internos e serviços gerais; 

V - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao fluxo 

de serviços; 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XI.2 - Diretoria de Esporte de Rendimento 

Cargo: Diretor de Esporte de Rendimento 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar, dirigir e normatizar as atividades inerentes ao 

desporto de rendimento e projetos do Município; 

II - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

III - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XI.3 - Diretoria de Esporte Educacional 

Cargo: Diretor de Esporte Educacional 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 
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I - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar, dirigir e normatizar as atividades inerentes ao 

desporto e lazer comunitário e educacional do Município;  

II - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

III - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XI.4 - Diretoria de Paradesporto e Terceira Idade 

Cargo: Diretor de Paradesporto e Terceira Idade 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar, dirigir e normatizar as atividades inerentes ao 

paradesporto e atividades da terceira idade do Município;  

II - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

III - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XI.5 - Diretoria de Manutenção 

Cargo: Diretor de Manutenção 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, controlar e executar, as atividades relacionadas a manutenção dos espaços esportivos da 

Secretaria;  

II - Gerenciar a administração e contratos com terceiros que suportam atividades de manutenção; 

III - Organizar planos de manutenção e reparo de equipamentos e instalações da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer e seus equipamentos, monitorando a execução, a eficiência e a pontualidade com 

que os técnicos realizam as tarefas correspondentes; 

IV - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

 

XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

XII.1 - Assessoria Operacional 

Cargo: Assessor Operacional 

Vagas:  01 
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Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - representar o Secretário de Segurança, no exercício de suas atribuições, substituindo-o 

provisoriamente sempre que necessário, principalmente em casos de afastamentos e licenças 

autorizadas; 

II - coordenar e dar suporte à autoridade superior de todo planejamento estratégico de questões de 

segurança pública no Município de Balneário Piçarras, de acordo com as necessidades e demandas 

nas áreas de trânsito, guarda municipal e guarda patrimonial, dentro das políticas governamentais;  

III - coordenar a execução orçamentária e financeira da Secretaria;  

IV - promover a articulação com os demais órgãos de segurança pública, com o objetivo de promover 

a sinergia entre estes órgãos;  

V - planejar, coordenar e/ou participar das audiências públicas e fóruns de discussão e elaboração 

de propostas e projetos relacionados às políticas públicas de segurança; 

VI - fomentar discussões a respeito do crime e da violência e identificação dos fatores geradores;  

VII - disseminar a filosofia de polícia comunitária e articular com a Guarda Municipal, Polícia Militar, 

Polícia Civil ou outro órgão público afim para essa nova forma de produção do serviço de segurança 

pública;  

VIII - encaminhar os projetos e monitorar seu andamento junto aos órgãos específicos;  

IX - elaborar relatórios para o Secretário de Segurança, acerca do andamento dos projetos, 

programas e processos;  

X - assessorar o Secretário de Segurança nas questões relativas aos Conselhos Comunitários de 

Segurança - CONSEGs, Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal de Trânsito - 

COMTRAN e Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC; 

XI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XII.2 - Diretoria da Central de Controle Operacional 

Cargo: Diretor da Central de Controle Operacional 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - promover, coordenar e controlar as ações operacionais necessárias à execução dos trabalhos da 

Central de Controle Operacional - CCO e da Central de Tráfego em Área - CTA;  



82 

 

II - disciplinar o funcionamento e organização da CCO, em consonância com as disposições 

constantes das atividades operacionais;  

III - dirigir as atividades de monitoramento do trânsito, transporte, controle semafórico e de segurança 

pública, bem como a coordenação e supervisão; 

IV - gerenciar tecnicamente as atividades da Central de Operações da Secretaria de Segurança;  

V - manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Central de Operações; 

VI - elaborar programas e projeto para controle e manutenção dos dados gerados na Central de 

Operações; 

VII - manter atualizados os dispositivos, servidores, estações e sistemas que compõem o Data 

Center da Central de Operações; 

VIII - elaborar e implantar mapeamento técnico de ameaças, vulnerabilidades e riscos possíveis ao 

Data Center; 

IX - implantar e manter atualizados o cadastro de todos os operadores da Central de Operações, 

bem com agentes de trânsitos, guardas municipais e viaturas; 

X - realizar treinamento técnico constante aos operadores da central, bem como prestar auxílio no 

decorrer de sua operação diárias; 

XI - auxiliar e promover capacitação de novos operadores, sempre que necessário para operarem os 

sistemas disponíveis na Central de Operações; 

XII - promover a gestão tática da operação, integrada com as demais Secretarias Municipais e 

órgãos de segurança pública e viária;  

XIII - definir e implantar planos estratégicos para a segurança viária do Município no perímetro 

urbano;  

XIV - estabelecer a doutrina de comando e controle das ações de segurança viária;  

XV - coordenar de forma racional, rápida e eficiente os recursos operacionais disponíveis (humanos 

e materiais) para o cumprimento da missão institucional;  

XVI - planejar e gerir o desenvolvimento de projetos e programas que visem à melhoria contínua dos 

serviços prestados pela Secretaria de Segurança; 

XVII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

XVIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XII.3 - Diretoria de Trânsito 

Cargo: Diretor da Trânsito 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 
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Atribuições: 

I - responder como autoridade de trânsito municipal para todos os efeitos legais; 

II - planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes às ações 

de trânsito no Município; 

III - coordenar a fiscalização e o policiamento de trânsito de competência do Município, nos termos 

da legislação em vigor; 

IV - coordenar a fiscalização de trânsito de veículos, pedestres, ciclistas e animais, autuação e 

aplicação das medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, de estacionamento e 

paradas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de 

Trânsito, por meio dos Agentes da Autoridade de Trânsito; 

V - coordenar a implantação das medidas contidas na Política Nacional de Trânsito e do Programa 

Nacional de Trânsito; 

VI - coordenar a fiscalização do cumprimento das normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, 

aplicando, no âmbito do município, as penalidades nele previstas; 

VII - coordenar articulação e integração com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; 

VIII - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito; 

VIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XII.4 – Chefia de Fiscalização de Trânsito 

Cargo: Chefe de Fiscalização de Trânsito 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - auxiliar o Diretor de Trânsito para fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 

suas atribuições; 

II - receber, protocolar e montar os processos de defesa a ser encaminhada a Autoridade de 

Trânsito, quando em defesa da autuação e a Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI, 

quando tratar-se de defesa da penalidade imposta; 

III - prover a Autoridade de Trânsito dos meios para a aplicação das penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro, notificando os infratores; 
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IV - organizar e manter atualizadas as coletâneas de legislação municipal, estadual e federal de 

interesse do Município afeto a Secretaria de Segurança; 

V - auxiliar o Diretor de Trânsito na fiscalização na forma da legislação vigente, ciclomotores, 

veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, autuando, aplicando penalidades 

decorrentes de infrações; 

VI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os 

requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; 

VII - propor ao Diretor de Trânsito, modificações buscando otimização e agilização dos serviços, 

visando melhorias no atendimento à comunidade; 

VIII - manter arquivo, controle e registro das atividades desenvolvidas no Departamento; 

IX – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XII.5 – Chefia da Guarda Patrimonial 

Cargo: Chefe da Guarda Patrimonial 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - auxiliar o Diretor da Guarda Patrimonial na administração e fiscalização de todas as atividades que 

forem executadas pelos integrantes da Guarda Patrimonial; 

II - verificar, ao iniciar seu turno de serviço, se todos os equipamentos e materiais necessários ao 

desempenho da atividade encontram-se em perfeitas condições de emprego; 

III - distribuir o efetivo de acordo com a escala de serviço e o seu planejamento de emprego; 

IV - transmitir ao efetivo, as ordens e orientações necessárias à realização do serviço; 

V - fiscalizar, permanentemente, a execução do serviço dos Guardas Patrimoniais e sua permanência 

nos locais em que foram escalados; 

VI - propor e implementar medidas de melhoria dos serviços; 

VII - elaborar relatório diário sobre o seu turno de serviço devendo constar todas as informações que 

julgar conveniente e as alterações ocorridas em relação ao quadro de pessoal, material, equipamentos 

e instalações, que estejam a serviço dos Guardas Patrimoniais, 

VIII – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

IX - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XII.6 – Chefia Administrativa 
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Cargo: Chefe Administrativo 

Vagas:  01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - gerenciar a unidade a que esteja vinculada quanto à realização das rotinas administrativas, 

supervisionando a elaboração de expedientes administrativos dos servidores sob sua chefia; 

II - manter arquivos e papéis que, em caráter particular, bem como os relativos a assuntos pessoais 

ou políticos, ou que, por sua natureza, devam ser guardados de modo reservado; 

III - atender, pessoalmente o dirigente da unidade que esteja vinculada, providenciando o necessário 

para lhe dar as devidas condições de trabalho; 

IV - controlar a execução dos serviços de conservação e limpeza; 

V - gerenciar e controlar as atividades relacionadas com material, transportes internos e serviços 

gerais; 

VI - controlar e coordenar, respeitando orientação superior, os trâmites administrativos de expediente 

e requerimentos encaminhados ao órgão; 

VII - atender com presteza as solicitações formuladas pelo titular do órgão, no que diz respeito ao fluxo 

de serviços; 

VIII - auxiliar na execução orçamentária e financeira, observado a competência das demais unidades; 

e 

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos 

X – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA E PESCA 

XIII.1 - Assessoria de Agricultura e Pesca 

Cargo: Assessor de Agricultura e Pesca 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – assessorar o Chefe do Poder Executivo e o Secretário da pasta nos assuntos de sua 

competência; 

II - gerenciar e coordenar todas as atividades e encaminhamentos relacionados a área de Agricultura 

e Pesca e na atividade administrativa da pasta; 
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III - auxiliar na execução das políticas públicas que estejam dentro da área de abrangência da 

produção, monitoramento, extração, manipulação e comercialização de produtos oriundos da 

agricultura e pesca; 

IV - desenvolver ações voltadas à implantação de infraestrutura de apoio à comercialização do 

pescado e do fomento à pesca e à aquicultura, assim como o controle e fiscalização de suas 

atividades e produtos; 

V - apresentar relatórios periódicos;  

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XIII.2 - Diretoria de Desenvolvimento Rural 

Cargo: Diretor de Desenvolvimento Rural 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - planejar, orientar e criar projetos destinados ao desenvolvimento rural, pesca e aquicultura; 

II - executar políticas públicas voltadas a captação de recursos, melhoramento e planejamento 

estrutural dos setores agrícola e pesqueiro; 

III - Promover a integração dos programas federais, estaduais e o desenvolvimento de programas 

municipais de incentivo, apoio e fomento a atividade agrícola e pesqueira; 

IV - Coordenar e supervisionar a atividade técnica da Secretaria, promovendo a capacitação e 

estimulando a busca por soluções inovadoras. 

V - estabelecer controle e registro das atividades desenvolvidas pela Secretaria; 

VI - dirigir os expedientes, bem como dirigir ou acompanhar os programas, projetos e atividades 

relativas à aquicultura; 

VII - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

VIII - conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XIII.3 – Chefia do Serviço de Inspeção Municipal 

Cargo: Chefe do Serviço de Inspeção Municipal 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I – aplicar a legislação prevista para e Serviço de Inspeção Municipal;  
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II – chefiar, coordenar e organizar o Serviço de Inspeção Municipal, garantindo seu bom 

funcionamento; 

III – auxiliar o serviço de fiscalização; 

IV – orientar os produtores interessados em inscrever-se no Serviço de Inspeção Municipal, quanto à 

elaboração de projetos, documentos e normas;  

V – coordenar, em articulação com os demais órgãos federais, estaduais e municipais de Defesa 

Agropecuária, a adoção de medidas e aprimoramento de procedimentos, com vistas a conformidade, 

observadas as recomendações dos órgãos de controle; 

VI – elaborar fichas e arquivos pertinentes ao SIM; 

VIII – chefiar o arquivo e emitir relatórios pertinentes ao SIM;  

IX – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

X – conduzir veículos automotores quando necessário. 

 

XIII.4 – Chefia de Atendimento ao Agricultor e Pescador  

Cargo: Chefe de Atendimento ao Agricultor e Pescador 

Vagas: 01 

Carga Horária: tempo integral 

Atribuições: 

I - dirigir todos os expedientes relativos ao exercício da pesca e agricultura no município; 

II - responder pelo suporte ao Secretário Municipal, abrangendo o gerenciamento da agenda, a 

coordenação e acompanhamento das demandas encaminhadas às secretarias; 

III – chefiar o atendimento aos agricultores e pescadores, realizando a respectiva triagem e 

encaminhamento das demandas; 

IV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos; 

V – conduzir veículos automotores quando necessário. 
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ANEXO XVIII 
 

TABELA A 

VENCIMENTOS E VAGAS 

CARGO CH VAGAS  SALÁRIO SITUAÇÃO 

Agente Administrativo Auxiliar  40 5 R$ 2.027,56 Vigente 

Agente Jurídico 40 5 R$ 5.906,61 Em extinção 

Agente Sanitário II 40 7 R$ 1.921,03 Vigente 

Almoxarife 40 3 R$ 2.055,07 Vigente 

Analista de Tecnologia da Informação 40 1 R$ 5.055,12 Vigente 

Analista Jurídico 40 3 R$ 5.055,12 Vigente 

Arquiteto e Urbanista 40 5 R$ 6.181,34 Vigente 

Artesão CAPS 40 1 R$ 2.027,56 Vigente 

Assistente de Informática 40 4 R$ 2.055,07 Vigente 

Assistente Social  30 3 R$ 4.730,96 Vigente 

Assistente Social CAPS 30 1 R$ 4.730,96 Vigente 

Assistente Social FMAS 30 10 R$ 4.730,96 Vigente 

Assistente Técnico II 40 3 R$ 5.906,61 Em extinção 

Auditor de Contas Públicas 40 1 R$ 5.343,20 Vigente 

Auxiliar Administrativo I 40 12 R$ 2.895,00 Vigente 

Auxiliar Administrativo III 40 40 R$ 2.895,00 Vigente 

Auxiliar Bibliotecário 40 5 R$ 1.858,59 Vigente 

Auxiliar de Educador/Cuidador 40 8 R$ 1.858,59 Vigente 

Auxiliar de Manutenção e Conservação I 40 101 R$ 1.858,59 Vigente 

Auxiliar de Manutenção e Conservação II 40 51 R$ 1.858,59 Vigente 

Auxiliar de Serviços Gerais 40 90 R$ 1.858,59 Em extinção 

Bioquímico 40 6 R$ 5.758,40 Vigente 

Contador 40 5 R$ 6.900,76 Vigente 

Controlador Interno 40 1 R$ 8.280,92 Vigente 

Educador/Cuidador 40 8 R$ 2.027,56 Vigente 

Educador Físico 30 4 R$ 3.041,34 Vigente 

Enfermeiro  40 30 R$ 5.238,92 Vigente 

Enfermeiro CAPS 40 1 R$ 5.238,92 Vigente 

Enfermeiro Padrão 30 21 R$ 3.562,50 Vigente 

Engenheiro Civil 40 7 R$ 6.181,34 Vigente 

Engenheiro Sanitarista 40 5 R$ 6.181,34 Vigente 



 

Especialista em Administração 40 4 R$ 6.506,61 Em extinção 

Especialista em Finanças 40 3 R$ 6.857,22 Em extinção 

Extensionista Rural 40 3 R$ 2.055,07 Vigente 

Farmacêutico 30 6 R$ 4.318,80 Vigente 

Fiscal de Obras II 40 8 R$ 3.222,43 Vigente 

Fiscal de Posturas 40 10 R$ 3.222,43 Vigente 

Fiscal Fazendário 40 6 R$ 6.102,34 Em extinção 

Fiscal Fazendário II 40 5 R$ 6.181,34 Vigente 

Fiscal Procon 40 1 R$ 3.222,43 Vigente 

Fisioterapeuta 20 6 R$ 2.879,14 Vigente 

Fisioterapeuta 30 6 R$ 4.318,80 Vigente 

Fonoaudiólogo 20 4 R$ 2.879,14 Vigente 

Fonoaudiólogo 30 4 R$ 4.318,80 Vigente 

Guarda Patrimonial 40 20 R$ 1.858,59 Vigente 

Mecânico 40 3 R$ 2.466,08 Vigente 

Médico 10 10 R$ 3.493,63 Vigente 

Médico 20 10 R$ 9.443,48 Vigente 

Médico 40 20 R$ 18.886,93 Vigente 

Médico Psiquiatra 20 2 R$ 9.443,48 Vigente 

Médico Veterinário 40 2 R$ 5.758,40 Vigente 

Merendeira                                           40 10 R$ 1.858,59 Vigente 

Monitor da Educação 20 30 R$ 1.098,26 Vigente 

Monitor da Educação 30 80 R$ 1.647,41 Vigente 

Monitor da Educação 40 60 R$ 2.196,52 Vigente 

Motorista 40 42 R$ 2.715,00 Vigente 

Naturólogo 20 3 R$ 2.879,14 Vigente 

Nutricionista 30 4 R$ 4.318,80 Vigente 

Nutricionista 40 1 R$ 5.758,40 Vigente 

Odontólogo 30 8 R$ 3.493,63 Vigente 

Oficial de Manutenção e Conservação 40 12 R$ 1.858,59 Vigente 

Operador de Máquinas 40 20 R$ 3.041,34 Vigente 

Pedagogo  40 1 R$ 4.055,12 Vigente 

Pedagogo CAPS 40 1 R$ 4.055,12 Vigente 

Pedagogo FMAS 30 3 R$ 3.041,34 Vigente 

Procurador do Município 40 6 R$ 8.280,92 Vigente 

Professor de Artes  20 4 R$ 1.689,62 Vigente 

Professor de Costura 20 3 R$ 1.689,62 Vigente 



 

Psicólogo  20 10 R$ 2.879,14 Vigente 

Psicólogo  30 10 R$ 4.318,80 Vigente 

Psicólogo CAPS 30 2 R$ 4.730,96 Vigente 

Psicólogo FMAS 30 10 R$ 4.730,96 Vigente 

Psicopedagogo 40 1 R$ 5.136,26 Vigente 

Técnico em Enfermagem 30 40 R$ 2.493,75 Vigente 

Técnico em Enfermagem 40 50 R$ 3.325,00 Vigente 

Técnico em Enfermagem CAPS 40 1 R$ 3.325,00 Vigente 

Técnico em Raios-X  24 8 R$ 3.501,71 Vigente 

Técnico em Segurança do Trabalho 40 3 R$ 3.325,00 Vigente 

Terapeuta Ocupacional 30 2 R$ 4.318,80 Vigente 

Terapeuta Ocupacional CAPS 30 2 R$ 4.318,80 Vigente 

Turismólogo 40 1 R$ 4.055,12 Vigente 

   
 

 
 

 

TABELA B 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E ATRIBUIÇÕES 

 

Cargo: Agente Administrativo Auxiliar  

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar tarefas de escritório e secretaria; 

- Executar trabalhos de recepção ao público; 

- Arquivar documentos, auxiliando o arquivista, bem como protocolos; 

- Executar trabalhos de digitação e demais serviços inerentes ao cargo, designado pela 

Chefia, Diretoria, Assessoria ou Secretário da pasta onde estiver lotado; 

- Auxiliar na execução das atividades de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de 

natureza técnica e administrativa, efetuando serviços de rotina diversos; 

- Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por telefone, 

rede de computadores, redes sociais ou assemelhados; 



 

- Recepcionar o público em geral, pacientes, clientes e visitantes, procurando identificá-los, 

averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber 

recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados; 

- Auxiliar na execução de registros, controles, de todo e qualquer serviço de caráter 

administrativo, financeiro, pessoal ou material; 

- Preparar índices e fichários, mantendo-os atualizados; 

- Preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos oficiais; 

- Codificar dados e documentos; 

- Providenciar material de expediente; 

- Atender usuários em bibliotecas e efetuar cadastramento em geral; 

- Auxiliar na coordenação de eventos e promoções em geral;  

- Operar computadores, calculadoras, copiadoras, computadores, aparelho de transmissão 

e recepção, centrais telefônicas e outras máquinas e equipamentos necessários ao 

desempenho das atribuições do cargo; 

- Executar atividades típicas do cargo em qualquer setor que lhe for determinado 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior.  

 

Cargo: Agente Jurídico 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Registrar e controlar   todos os processos administrativos e judiciais em tramitação, 

inclusive os executivos fiscais; 

- Elaborar correspondências em geral destinadas aos processos e procedimentos fiscais; 

- Digitalizar documentos e peças administrativas e judiciais; 

- Executar outras tarefas correlatas à Procuradoria Geral do Município, por ordem dos 

Advogados e do Procurador Geral; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 



 

Cargo: Agente Sanitário II 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar tarefas de vigilância Sanitária nas atividades comerciais e industriais sujeitos à 

legislação municipal, estadual e federal de saúde pública, seguindo as normas fixadas para 

fiscalização e aplicação de multas estabelecidas em regulamento próprio, mediante 

notificação, autuação e fechamento do estabelecimento infrator na hipótese de reincidência, 

ou desrespeito aos atos da vigilância. 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo: Almoxarife 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo  

Atribuições:  

- Executar tarefas no almoxarifado, relacionado a controles de entra e saída de materiais 

assim como organização dos mesmos. 

- Executar, sob supervisão imediata, trabalhos de recepção, arquivo e protocolo de 

correspondências, processos, bens e serviços, bem como registro e controle simples nas 

diversas áreas do Município; 

- Executar tarefas auxiliares, envolvendo registros e controles, preenchimento de fichas, 

conferência, lançamento, cálculo e levantamento simples, bem como auxiliar nos demais 

serviços correlatas nas diversas áreas da Prefeitura; 

- Estudar e propor procedimentos que contribuam para a racionalidade e a eficácia das 

obras e serviços públicos; 

- Atuar e orientar sobre a aplicação de normas gerais, baseando-se na legislação vigente; 

- Supervisionar e executar trabalhos relativos à administração de patrimônio, materiais e 

outras que a administração pública achar necessária; 

- Digitar, datilografar, transcrever por qualquer outro meio, documentos, certidões, 

correspondências internas e externas; 



 

- Arquivar documentos, mantendo os arquivos atualizados e em ordem de modo a 

possibilitar consultas futuras e também preservar os documentos em arquivo morto; 

- Organizar e manter arquivos de documentos referentes ao seu setor, ou que lhe for 

determinado, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para 

conservá-los e facilitar a consulta; 

- Responsabilizar-se por arquivo e guarda de meios magnéticos de armazenamento de 

dados, zelando pela sua segurança e integridade, inclusive, principalmente, valendo-se do 

recurso backup; 

- Propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como 

de métodos e técnicas de trabalho; 

- Executar e colaborar com os trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos 

e atividades; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, 

Sistemas de informação ou Engenharia da Computação. 

Atribuições:  

- Desenvolver sistemas informatizados em geral, o que abrange desde estudar as regras de 

negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e 

funcionalidade de sistema; fazer levantamento de dados; prever taxa de crescimento do 

sistema; definir alternativas físicas de implantação; 

especificar   a   arquitetura   do   sistema;   escolher   ferramentas   de   desenvolvimento; 

modelar   dados;   especificar   programas;   codificar   aplicativos;   montar   protótipo   do 

sistema; testar sistema; definir infraestrutura de hardware, software e rede; aprovar 

infraestrutura de hardware, software e rede; além de implantar sistemas. 

- Administrar ambiente informatizado em geral, o que abrange desde de monitorar 

performance do sistema; administrar recursos de rede ambiente operacional, e banco de 

dados; executar procedimentos para melhoria de performance de sistema; identificar falhas 



 

no sistema; corrigir falhas no sistema; controlar acesso aos dados e recursos; administrar 

perfil de acesso às informações; e realizar auditoria de sistema. 

 

- Prestar suporte técnico ao usuário, que compreende orientar áreas de apoio; consultar 

documentação técnica; consultar fontes alternativas de informações; simular problema em 

ambiente controlado; acionar suporte de terceiros; instalar e configurar software e hardware. 

- Elaborar documentação para ambiente informatizado em geral, o que inclui escrever 

processos; desenhar diagrama de fluxos de informações; elaborar dicionário de dados, 

manuais do sistema e relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar software e 

hardware; documentar estrutura da rede, níveis de serviços, capacidade e performance e 

soluções disponíveis; divulgar documentação; Elaborar estudos de viabilidade técnica e 

econômica e especificação técnica. 

- Estabelecer padrões para ambiente informatizado; no sentido de sugerir padrão de 

hardware e software; criar normas de segurança; definir requisitos técnicos para contratação 

de produtos e serviços; padronizar nomenclatura; instituir padrão de interface com usuário; 

divulgar utilização de novos padrões; definir metodologias a serem adotadas; especificar 

procedimentos para recuperação de ambiente operacional. 

- Pesquisar tecnologias em informática, buscando pesquisar padrões, técnicas e 

ferramentas disponíveis no mercado; identificar fornecedores; solicitar demonstrações de 

produto; avaliar novas tecnologias por meio de visitas técnicas; construir plataforma de 

testes; analisar funcionalidade do produto; apontar alternativas tecnológicas, participar de 

eventos para qualificação profissional. 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Analista Jurídico 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Direito 

Atribuições:  

- pesquisar e coletar dados que se fizerem necessários para decisões na órbita 

administrativa;  



 

- desenvolver estudos fundamentados na legislação, doutrina e jurisprudência e efetuar 

pesquisas em geral;  

- realizar serviços e diligências junto a outros órgãos públicos, como protocolar petições e 

requerimentos, retirar autos em carga, extrair fotocópias, solicitar certidões e outras 

atividades análogas;  

- examinar projetos de lei e outros atos normativos, exarando manifestação;  

- examinar e instruir processos judiciais e administrativos, sob a supervisão de Procurador 

do Município;  

- redigir, digitar, imprimir, transmitir, arquivar trabalhos e preencher formulários, inclusive 

através de recursos eletrônicos;  

- fazer registro e pesquisas em bancos de dados eletrônicos ou bibliográficos, nas áreas de 

atuação da Procuradoria-Geral do Município;  

- elaborar relatórios e manifestações, em processos administrativos, fundamentadas na 

legislação e/ou em pesquisas efetuadas;  

- assessorar e secretariar reuniões, audiências, sessões e outros eventos, e redigir as atas 

e os termos correspondentes;  

- elaborar minutas de manifestações jurídicas, sob a supervisão de Procurador do 

Município;  

- prestar assessoramento a autoridades superiores ou a unidades administrativas em 

assuntos de sua especialidade;  

- orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares;  

- executar diligências de localização, busca e coleta de elementos informativos ou provas 

necessárias às atividades da Procuradoria-Geral do Município;  

- acompanhar Procurador do Município em diligências e audiências;  

- efetuar diligências junto aos registros públicos e repartições públicas na coleta de 

informações necessárias à Procuradoria-Geral do Município;  

- verificar e informar à Procuradoria-Geral do Município a situação de bens, coisas ou 

valores relativos a processos ou expedientes;  

- prestar informações a outros órgãos e ao público, quanto ao andamento de processos 

judiciais e administrativos;  

- prestar atendimento e orientação ao público, conforme supervisão da chefia e/ou de 

normas internas da PGM, inclusive com o preenchimento de formulários;  



 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Arquiteto e Urbanista 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Arquitetura e Urbanismo, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições:  

- Elaborar, executar e dirigir atividades referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e 

monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, planejamento físico, local, urbano e 

regional; 

- Planejar e executar projetos arquitetônicos do órgão, atendendo suas necessidades 

permanentes; 

- Participar do planejamento paisagístico, possibilitando a preservação ambiental e 

respeitando as características específicas de cada região; 

- Executar serviços de urbanismo; 

- Executar layout de distribuição espacial do mobiliário, adequando-o à execução das 

atividades de cada setor; 

- Projetar e executar programação visual das instalações, visando oferecer um bom 

ambiente, influenciando na humanização e na produtividade; 

- Executar e supervisionar as mudanças programadas, buscando bom aproveitamento dos 

espaços; 

- Orientar o mapeamento e a cartografia de levantamentos feitos para áreas operacionais; 

- Realizar exame técnico de processos relativos à execução de obras, compreendendo a 

verificação de projetos e das especificações quanto às normas e padronizações; 

- Participar da elaboração e execução de convênios que incluam projetos de construção, 

ampliação ou remoção de obras e instalações; 

- Fazer avaliações, perícias e arbitramentos relativos a especialidades; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Artesão CAPS 



 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Atuar sob a orientação do Terapeuta Ocupacional, em oficinas terapêuticas;  

- Desenvolver atividades artísticas, manuais e artesanais;  

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Assistente de Informática 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Atuar nos laboratórios de informática fazendo manutenção nos equipamentos mantendo-

os em boas condições de uso; 

- Orientar e auxiliar professores e alunos quanto a correta utilização dos equipamentos; 

- Colaborar no processo ensino-aprendizagem;  

- Produzir relatórios semanais sobre o desenvolvimento dos usuários nas aulas de 

informática; 

 - Produzir materiais técnicos de informática adequados às faixas etárias atendidas no 

Serviço; 

 - Adequar as aulas de acordo com as faixas etárias dos usuários atendidos, procurando 

dinamizar a metodologia de ensino; 

 - Produzir dados estatísticos das atividades realizadas sempre que solicitados; 

- Participar de cursos de capacitação continuada para um atendimento mais especializado; 

- Participar ativamente dos projetos e ações que envolvem todas as Secretarias; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Assistente Social  

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Serviço Social, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  



 

- Dar atendimento ao público, segundo determinação da Secretaria Municipal, na área de 

sua especialidade; 

- Realizar serviços inerentes à sua formação profissional e sua capacitação, bem como 

atendimento aos programas da Secretaria; 

- Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, executar e avaliar programas e projetos na 

área do serviço social, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; 

- Prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza social; 

- Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, 

análise e implantação de programas e projetos; 

- Elaborar e/ou participar de projetos de pesquisa, visando a implantação e ampliação de 

serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário; 

- Mobilizar recursos comunitários para que sejam devidamente utilizados em benefício da 

população; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Assistente Social CAPS 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Serviço Social, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando analisando 

problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e 

processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza 

biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade; 

- Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações 

que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em 

relação a seus semelhantes ou ao meio social;  



 

Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu 

ajustamento ao meio social;  

- Ajudar as pessoas que estão decorrentes de problemas psicossociais, como menores 

carentes ou infratores, agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a 

recuperação de pessoas com problemas de saúde;  

- Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo 

atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do 

comportamento individual;  

- Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes 

suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e 

possibilitar uma convivência harmônica entre os membros;  

- Organizar programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à 

hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades graves; 

- Elabora e emitir pareceres socioeconômicos, relatórios mensais de planejamento familiar 

e relação de material e medicamentos necessários;  

- Participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas 

multiprofissionais, para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas 

física ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho. 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Assistente Social FMAS 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Serviço Social, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Dar atendimento ao público, segundo determinação da Secretaria Municipal, na área de 

sua especialidade; 

- Realizar serviços inerentes à sua formação profissional e sua capacitação, bem como 

atendimento aos programas da Secretaria; 

- Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, executar e avaliar programas e projetos na 

área do serviço social, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; 

- Prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza social; 



 

- Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, 

análise e implantação de programas e projetos; 

- Elaborar e/ou participar de projetos de pesquisa, visando a implantação e ampliação de 

serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário; 

- Mobilizar recursos comunitários para que sejam devidamente utilizados em benefício da 

população; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo: Assistente Técnico II 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar atividades de auxiliar de topógrafo; auxiliando em desenhos técnicos;  

- Auxiliar na elaboração e análise de projetos relacionados à construção, ampliação, 

conservação e reparos    de estradas,    pontes, edificações e outros tipos de obras públicas 

ou particulares,  visando assegurar o cumprimento de normas e procedimentos técnico-

administrativos preestabelecidos; 

- Supervisionar as atividades de topografia, em desenhos técnicos, auxiliar na análise de 

projetos relacionados à construção, ampliação, conservação e reparos de estradas, pontes, 

edificações e outros tipos de obras públicas ou particulares, visando assegurar o 

cumprimento de normas e procedimentos técnico-administrativos preestabelecidos. 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Auditor de Contas Públicas 

Carga horária: 40hrs semanais 



 

Requisito: Formação Superior em Contabilidade, Administração, Economia ou Direito 

Atribuições:  

- Prestar assessoria técnica em matéria fiscal e tributária;  

- Realizar auditorias fiscais em sujeitos passivos da obrigação tributária e nos 

procedimentos internos de arrecadação e fiscalização;  

- Emitir pareceres, despachos e manifestações em processos e procedimentos tributários;  

- Respeitar as disposições do Código Tributário Municipal;  

- Desenvolver as atividades de fiscalização, conforme prevista na legislação municipal, 

inclusive as atinentes ao cargo de fiscal de tributos e Auditor Fiscal;  

- Cumprir as formalidades legais na constituição do credito tributário;  

- Coordenar grupos de trabalho;  

- Realizar serviços relacionados com o movimento econômico;  

- Realizar plantões fiscais, cadastramento, recadastramento e atualizações cadastrais;  

- Assinar protocolos de recebimento e devolução de documentos;  

- Proceder vistoria in loco; 

- Realizar auditorias determinadas pela Controladoria Geral do Município, quando 

designado para trabalhar junto ao Controladoria Interna do Município; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo I 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições: 

- Executar, sob supervisão imediata, trabalhos de recepção ao público, arquivo protocolo 

de correspondências, arquivo e protocolo de   correspondências, processos, bem como registro 

e controle simples nas diversas áreas do Município; 

- Executar tarefas auxiliares de escritório e secretaria e outros órgãos, envolvendo registros 

e controles, preenchimento de fichas, conferência, lançamento, cálculo e levantamento 

simples, bem como auxiliar nos demais serviços correlatas nas diversas áreas da Prefeitura; 

- Executar atividades qualificadas de nível médio, envolvendo supervisão, orientação, análise, 

interpretação e aplicação de conhecimentos específicos relacionados a pessoal, suprimento, 



 

material e transporte, visando o desenvolvimento, cumprimento e aprimoramento de rotinas 

e procedimentos administrativos; 

- Supervisionar, dirigir, orientar e auxiliar as unidades administrativas do serviço público 

municipal, elaborar atividades complexas, rotineiras ou não, do serviço público municipal;  

- Executar e colaborar com os trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos e 

atividades; 

- Acompanhar física e financeiramente a execução de obras e projetos; 

- Estudar e propor procedimentos que contribuam para a racionalidade e a eficácia das 

obras e serviços públicos; 

- Atuar e orientar sobre a aplicação de normas gerais, baseando-se na legislação vigente; 

- Supervisionar e executar trabalhos relativos à administração de patrimônio, materiais e 

outras que a administração pública achar necessária; 

- Supervisionar atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e outras de cunho 

fazendário; 

- Executar serviços próprios da atividade administrativa nos diversos setores da 

administração pública municipal, tais como: contabilidade, finanças, tributação, 

secretariado, patrimônio, obras, serviços, protocolo e outros; 

- Digitar, datilografar, transcrever por qualquer outro meio, documentos, certidões, 

correspondências internas e externas; 

- Realizar cálculos e registros de dados, informações, processando-os para obter resultados 

finais a serem utilizados para pagamento, recebimentos, contabilização, movimentação 

financeira e de materiais; 

- Elaborar notas de empenho e outros registros contábeis; 

- Realizar cálculos de pagamentos e recebimentos de tributos, taxas e impostos, inclusive 

os de dívida ativa, emitindo guias de recolhimento; 

- Elaborar e emitir avisos de débito de tributos municipais, inclusive os de dívida ativa; 

- Auxiliar na elaboração da folha de pagamento, na emissão de avisos de férias, de licença 

prêmio, e outras licenças previstas em lei, assim como faltas justificadas e injustificadas 

nos assentamentos funcionais dos servidores; 

- Arquivar documentos, mantendo os arquivos atualizados e em ordem de modo a 

possibilitar consultas futuras e também preservar os documentos em arquivo morto; 



 

- Organizar e manter arquivos de documentos referentes ao seu setor, ou que lhe for 

determinado, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para 

conservá-los e facilitar a consulta; 

- Responsabilizar-se por arquivo e guarda de meios magnéticos de armazenamento de 

dados, zelando pela sua segurança e integridade, inclusive, principalmente, valendo-se do 

recurso backup; 

- Acompanhar, em todas as fases, os processos referentes ao registro imobiliário dos 

usuários e auxiliar na fiscalização do controle urbano; 

- Expedir registros, alvarás e outros documentos sob orientação superior; 

- Propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como 

de métodos e técnicas de trabalho; 

- Executar e colaborar com os trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos 

e atividades; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo III 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo, com experiência 

Atribuições: 

- Executar, sob supervisão imediata, trabalhos de recepção ao público, arquivo protocolo 

de correspondências, arquivo e protocolo de   correspondências, processos, bem como registro 

e controle simples nas diversas áreas do Município; 

- Executar tarefas auxiliares de escritório e secretaria e outros órgãos, envolvendo registros 

e controles, preenchimento de fichas, conferência, lançamento, cálculo e levantamento 

simples, bem como auxiliar nos demais serviços correlatas nas diversas áreas da Prefeitura; 

- Executar atividades qualificadas de nível médio, envolvendo supervisão, orientação, análise, 

interpretação e aplicação de conhecimentos específicos relacionados a pessoal, suprimento, 

material e transporte, visando o desenvolvimento, cumprimento e aprimoramento de rotinas 

e procedimentos administrativos; 



 

- Supervisionar, dirigir, orientar e auxiliar as unidades administrativas do serviço público 

municipal, elaborar atividades complexas, rotineiras ou não, do serviço público municipal;  

- Executar e colaborar com os trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos e 

atividades; 

- Acompanhar física e financeiramente a execução de obras e projetos; 

- Estudar e propor procedimentos que contribuam para a racionalidade e a eficácia das 

obras e serviços públicos; 

- Atuar e orientar sobre a aplicação de normas gerais, baseando-se na legislação vigente; 

- Supervisionar e executar trabalhos relativos à administração de patrimônio, materiais e 

outras que a administração pública achar necessária; 

- Supervisionar atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e outras de cunho 

fazendário; 

- Executar serviços próprios da atividade administrativa nos diversos setores da 

administração pública municipal, tais como: contabilidade, finanças, tributação, 

secretariado, patrimônio, obras, serviços, protocolo e outros; 

- Digitar, datilografar, transcrever por qualquer outro meio, documentos, certidões, 

correspondências internas e externas; 

- Realizar cálculos e registros de dados, informações, processando-os para obter resultados 

finais a serem utilizados para pagamento, recebimentos, contabilização, movimentação 

financeira e de materiais; 

- Elaborar notas de empenho e outros registros contábeis; 

- Realizar cálculos de pagamentos e recebimentos de tributos, taxas e impostos, inclusive 

os de dívida ativa, emitindo guias de recolhimento; 

- Elaborar e emitir avisos de débito de tributos municipais, inclusive os de dívida ativa; 

- Auxiliar na elaboração da folha de pagamento, na emissão de avisos de férias, de licença 

prêmio, e outras licenças previstas em lei, assim como faltas justificadas e injustificadas 

nos assentamentos funcionais dos servidores; 

- Arquivar documentos, mantendo os arquivos atualizados e em ordem de modo a 

possibilitar consultas futuras e também preservar os documentos em arquivo morto; 

- Organizar e manter arquivos de documentos referentes ao seu setor, ou que lhe for 

determinado, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para 

conservá-los e facilitar a consulta; 



 

- Responsabilizar-se por arquivo e guarda de meios magnéticos de armazenamento de 

dados, zelando pela sua segurança e integridade, inclusive, principalmente, valendo-se do 

recurso backup; 

- Acompanhar, em todas as fases, os processos referentes ao registro imobiliário dos 

usuários e auxiliar na fiscalização do controle urbano; 

- Expedir registros, alvarás e outros documentos sob orientação superior; 

- Propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como 

de métodos e técnicas de trabalho; 

- Executar e colaborar com os trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos 

e atividades; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Auxiliar Bibliotecário 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar serviços auxiliares de administração, organização e funcionamento de bibliotecas 

públicas e escolares; 

- Auxiliar na execução dos serviços de catalogação e classificação de documentos; 

- Auxiliar na execução dos serviços de referência bibliográfica; 

- Auxiliar na organização e revisão de fichários, catálogos e índices, através de processos 

manuais ou automatizados, possibilitando o armazenamento, busca e recuperação de 

informação; 

- Auxiliar na execução de serviços de disseminação de informações, conforme o perfil de 

interesse do usuário, promovendo sua distribuição e circulação; 

- Auxiliar nos serviços de implantação de sistemas de informação e automação de 

bibliotecas; 

- Auxiliar nas atividades que estimulem o hábito de leitura; 

- Acessar bases de dados referenciais ou bibliográficas; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 



 

 

Cargo: Auxiliar de Educador/Cuidador 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental Completo e Capacitação específica para área de atuação 

Atribuições:  

- Auxiliar o Cuidador em toda a rotina da Instituição; 

- Manipulação de alimentos, organização   de   ambientes, higienização   de crianças, 

serviços de copa, cozinha e lavanderia; 

- Acompanhamento de atividades diárias junto ao cuidador; 

- Registrar atividades realizadas no caderno de plantão e conjunto com Cuidador; 

- Participar de reuniões mensais com a Equipe Técnica; 

- Zelar pelo bom relacionamento entre Equipe   Técnica, Cuidadores   e   Crianças   e 

adolescente acolhidos.                     

 

 

Cargo: Auxiliar de Manutenção e Conservação I 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental incompleto 

Atribuições:  

- Executar serviços manuais ou braçais, tais como:  conservação de estradas, parques, 

jardins, coleta de lixo, atividades de cemitério e auxiliar em serviços de calceteiro, pedreiro,  

carpinteiro,  marceneiro e outros,  bem como carga e descarga de viaturas em geral; 

- Auxiliar na manutenção, conservação e nas construções civis, obras de implantação e 

pavimentação de rodovias, ruas, estradas, manutenção e conservação de prédios públicos; 

- Auxiliar no controle e distribuição de tarefas, materiais e recursos humanos necessários à 

execução de obras de implantação, recuperação e conservação de rodovias, estradas, 

ruas, praças e avenidas; 

- Auxiliar na organização das atividades de acompanhamento e registros de tarefas 

executadas, recursos materiais e humanos despendidos; 

- Auxiliar no registro e controle da quantidade e do tipo de material empregados, zelando 

pela sua boa aplicação; 



 

- Auxiliar no controle das quantidades e tipos de ferramentas utilizadas, zelando pela sua 

conservação e guarda; 

- Auxiliar no acompanhamento de execução de obras civis de construção, manutenção e 

reparos em edificações; 

- Executar trabalhos de alvenaria, concreto, e outros materiais, guiando-se por desenhos, 

esquemas, especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao oficio, para 

construir, reformar ou reparar prédios, edificações e/ou obras similares; 

- Construir alicerces, empregando pedras ou cimento para formar a base de paredes, muros 

e construção similares; 

- Executar todas as demais atividades inerentes às funções características de pedreiro; 

- Efetuar trabalhos gerais de carpintaria em oficina de obras, em serviço de construção ou 

manutenção, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando 

ferramentas manuais e mecânicas; 

- Executar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e 

equipamentos elétricos, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando 

e fazendo reajustes e regulagem convenientes, com ajuda de ferramentas e instrumentos 

de testes e medição, para assegurar ás instalações e aparelhagens elétrica, condições 

regulares de funcionamento; 

- Preparar e pintar superfícies externas e internas de edificações e outras obras civis, 

reparando-as, limpando-as, cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-

las ou decorá-las; 

- Acompanhar, controlar, auxiliar nos trabalhos de conservação e manutenção dos bens e 

logradouros públicos, anotando a frequência e o trabalho desenvolvido; 

- Auxiliar os encarregados nas suas atribuições de distribuição de tarefas, apontamento de 

ocorrências e dos serviços realizados pelos servidores sujeito a sua orientação e 

supervisão; 

- Executar serviços de calcetagem próprios da categoria profissional, incumbindo-se da 

distribuição, recolhimento e guarda das ferramentas e instrumentos de trabalhos utilizados; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Auxiliar de Manutenção e Conservação II 



 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental incompleto 

Atribuições:  

- Executar serviços manuais ou braçais, tais como:  conservação de estradas, parques, 

jardins, coleta de lixo, atividades de cemitério e auxiliar em serviços de calceteiro, pedreiro,  

carpinteiro,  marceneiro e outros,  bem como carga e descarga de viaturas em geral; 

- Auxiliar na manutenção, conservação e nas construções civis, obras de implantação e 

pavimentação de rodovias, ruas, estradas, manutenção e conservação de prédios públicos; 

- Auxiliar no controle e distribuição de tarefas, materiais e recursos humanos necessários à 

execução de obras de implantação, recuperação e conservação de rodovias, estradas, 

ruas, praças e avenidas; 

- Auxiliar na organização das atividades de acompanhamento e registros de tarefas 

executadas, recursos materiais e humanos despendidos; 

- Auxiliar no registro e controle da quantidade e do tipo de material empregados, zelando 

pela sua boa aplicação; 

- Auxiliar no controle das quantidades e tipos de ferramentas utilizadas, zelando pela sua 

conservação e guarda; 

- Auxiliar no acompanhamento de execução de obras civis de construção, manutenção e 

reparos em edificações; 

- Executar trabalhos de alvenaria, concreto, e outros materiais, guiando-se por desenhos, 

esquemas, especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao oficio, para 

construir, reformar ou reparar prédios, edificações e/ou obras similares; 

- Construir alicerces, empregando pedras ou cimento para formar a base de paredes, muros 

e construção similares; 

- Executar todas as demais atividades inerentes às funções características de pedreiro; 

- Efetuar trabalhos gerais de carpintaria em oficina de obras, em serviço de construção ou 

manutenção, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando 

ferramentas manuais e mecânicas; 

- Executar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e 

equipamentos elétricos, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando 

e fazendo reajustes e regulagem convenientes, com ajuda de ferramentas e instrumentos 



 

de testes e medição, para assegurar ás instalações e aparelhagens elétrica, condições 

regulares de funcionamento; 

- Preparar e pintar superfícies externas e internas de edificações e outras obras civis, 

reparando-as, limpando-as, cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-

las ou decorá-las; 

- Acompanhar, controlar, auxiliar nos trabalhos de conservação e manutenção dos bens e 

logradouros públicos, anotando a frequência e o trabalho desenvolvido; 

- Auxiliar os encarregados nas suas atribuições de distribuição de tarefas, apontamento de 

ocorrências e dos serviços realizados pelos servidores sujeito a sua orientação e 

supervisão; 

- Executar serviços de calcetagem próprios da categoria profissional, incumbindo-se da 

distribuição, recolhimento e guarda das ferramentas e instrumentos de trabalhos utilizados; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Alfabetizado 

Atribuições:  

- Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações da própria Prefeitura, serviços de 

copa, cozinha, bar, preparo e distribuição de merenda escolar. 

 

 

Cargo: Bioquímico 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Bioquímica, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Executar tarefas relacionadas com as análise laboratoriais e outras inerentes à sua 

profissão,  bem como atendimento segundo definidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 

- Prestar assistência, assessoria e consultoria; 

- Dirigir serviços técnicos; 



 

- Executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

- Realizar ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e 

extensão; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Contador 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Contabilidade, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Organizar e dirigir os serviços de contabilidade, supervisionando e orientando sua 

execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e 

administrativas, visando obter os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao 

controle da situação patrimonial e financeira do Município; 

- Executar os serviços contábeis do Município, escriturando os atos e fatos contábeis, de 

acordo com as normas legais usadas na contabilidade dentro do serviço público; 

- Fazer levantamentos, relatórios e organizar balancetes e balanços patrimoniais e 

financeiros, dentro dos prazos legais; 

- Elaborar demonstrativos, prestações de contas, respostas e diligências, subsidiando-as 

com os documentos necessários, dentro dos prazos legais; 

- Codificar e elaborar e/ou acompanhar a elaboração de Notas de Empenho e o registro e 

a procedência dos documentos contábeis; 

- Acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do 

Município; 

- Fiscalizar e registrar termos de responsabilidade referentes a bens móveis e imóveis de 

caráter permanente; 

- Classificar receitas e despesas de acordo com o plano de contas; 

- Registrar e controlar a movimentação de todos os bens e valores existentes no Município, 

para posterior fiscalização dos órgãos competentes; 

- Relacionar e classificar as despesas e as notas de empenhos por itens orçamentários; 

- Verificar periodicamente as disponibilidades orçamentárias, providenciando-lhes a devida 

suplementação, em tempo hábil e de acordo com a Lei; 



 

- Controlar os valores extra orçamentários arrecadados, provenientes de outras fontes, 

zelar pelo fiel cumprimento contábil e financeiro do Município; 

- Executar e propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, 

bem como de métodos e técnicas de trabalho; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo:  Controlador Interno  

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Direito, Contabilidade ou Administração 

Atribuições:  

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de Governo e dos orçamentos; 

- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, 

bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

- Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 

restos a pagar; 

- Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar 

as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite; 

- Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas 

consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 

- Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; 

- Verificar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo municipal; 

- Avaliar os procedimentos adotados para a regularização da receita e da despesa 

públicas; 

- Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias; 

- Verificar a escrituração das contas públicas; 

- Apreciar relatório de gestão fiscal, assinando-o; 

- Apreciar relatório de gestão administrativa, assinando-o; 

- Avaliar os resultados obtidos na execução dos programas de Governo e aplicação dos 

recursos orçamentários; 



 

- Apontar as falhas dos expedientes encaminhados, indicar as soluções e verificar a 

implementação das soluções indicadas; 

- Organizar, programar e executar auditorias contábil, financeira, operacional e patrimonial 

nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município; 

- Criar condições para atuação do controle externo ordinário e extraordinário; 

- Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das suas 

atribuições. - Auxiliar o Prefeito Municipal no desempenho de suas funções e de outras 

por ele designadas; 

- Prestar suporte e auxílio aos Secretários Municipais e Assessores quando requisitado, 

na área de sua competência; 

- Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das suas 

atribuições. 

 

Cargo:  Educador/Cuidador 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Planejar, acompanhar, avaliar, executar e controlar as atividades relacionadas à 

educação física através da promoção da saúde e da capacidade física por meio de prática 

de exercícios e atividades corporais; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo:  Educador Físico  

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Educação Física, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Planejar, acompanhar, avaliar, executar e controlar as atividades relacionadas à 

educação física através da promoção da saúde e da capacidade física por meio de prática 

de exercícios e atividades corporais; 



 

- Desenvolver programas de educação preventiva à saúde seguindo as diretrizes da 

atenção primária à saúde; 

- Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. Veicular 

informações que visem à prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, 

buscando a produção do autocuidado. Incentivar a criação de espaços de inclusão social, 

com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades por meio de 

atividade física regular, do esporte e lazer e das práticas corporais; 

- Proporcionar Educação Permanente em atividade física/ práticas corporais, nutrição e 

saúde juntamente com as equipes de saúde da família, sob a forma de co- participação e 

acompanhamento supervisionado, discussão de casos e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço, dentro de um processo de educação permanente; 

- Articular ações, de forma integrada às equipes de saúde da família, sobre o conjunto de 

prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da Administração Pública; 

- Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 

convivência como proposta de inclusão social; 

- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 

desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; 

- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 

como facilitadores e/ou monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas 

corporais; 

- Supervisionar de forma compartilhada e participativa as atividades desenvolvidas pelas 

equipes de saúde da família na comunidade sugerindo e executando ações no âmbito das 

práticas corporais e atividades físicas; 

- Promover ações ligadas às atividades físicas/práticas corporais junto aos demais 

equipamentos públicos presentes no Município; 

- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com outras equipes 

multidisciplinares e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e 

a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 

- Promover eventos que estimulem ações que valorizem atividades físicas/práticas 

corporais e sua importância para a saúde da população.  

 

 



 

Cargo: Enfermeiro  

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Enfermagem, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Prestar serviços de supervisão administrativa e orientação   aos auxiliares de saúde segundo 

os conhecimentos profissionais inerentes à sua formação; 

- Executar tarefas relacionadas com o atendimento ao público segundo a complexidade do 

caso e fora do alcance dos auxiliares, bem como as definidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; 

- participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 

desenvolvidos pela instituição, possibilitando a proteção e a recuperação da saúde 

individual e coletiva; 

- Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado; prescrever 

medicamentos conforme protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e definidos pelo 

exercício profissional de enfermagem; 

- Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida; 

- Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos epidemiológicos; 

- Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e 

prevenção da saúde; 

- Participar das atividades de vigilância epidemiológica; Fazer notificação de doenças 

transmissíveis; 

- Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, 

família e comunidade, de acordo com os programas estabelecidos pela instituição; 

- Participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 

calamidade pública; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 



 

Cargo: Enfermeiro CAPS 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Enfermagem, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

 

- Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando 

processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde 

individual e coletiva; 

- Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades visam o aprimoramento e 

desenvolvimento das atividades de interesse da instituição;  

- Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades 

da equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; 

- Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas identificadas, necessidades para 

determinar assistência a ser prestada pela equipe; 

- Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter 

uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança;  

- Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus 

conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, 

mental e social aos seus pacientes;  

- Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua 

responsabilidade;  

- Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc;  

- Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de 

trabalho;  

- Fazer a triagem os casos de ausência de médico, e prestar atendimento nos casos de 

emergência. 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 
Cargo: Enfermeiro Padrão  

Carga horária: 30hrs semanais 



 

Requisito: Formação Superior em Enfermagem, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Prestar serviços de supervisão administrativa e orientação   aos auxiliares de saúde segundo 

os conhecimentos profissionais inerentes à sua formação; 

- Executar tarefas relacionadas com o atendimento ao público segundo a complexidade do 

caso e fora do alcance dos auxiliares, bem como as definidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; 

- participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 

desenvolvidos pela instituição, possibilitando a proteção e a recuperação da saúde 

individual e coletiva; 

- Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado; prescrever 

medicamentos conforme protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e definidos pelo 

exercício profissional de enfermagem; 

- Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida; 

- Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos epidemiológicos; 

- Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e 

prevenção da saúde; 

- Participar das atividades de vigilância epidemiológica; Fazer notificação de doenças 

transmissíveis; 

- Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, 

família e comunidade, de acordo com os programas estabelecidos pela instituição; 

- Participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de 

calamidade pública; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Engenharia Civil, com registro no Conselho de Classe 



 

Atribuições:  

- Elaborar projetos, assim como executar e dirigir obras civis, próprias do Município ou 

realizadas por empreiteiros, relacionadas à construção, ampliação, manutenção e reparos 

de estradas, pontes, edificações e outras obras   públicas ou particulares, estudando 

características e especificações do projeto, preparando plantas, orçamentos de custo, 

técnica de execução e outras obras a fim de assegurar o cumprimento dos padrões de 

qualidade exigidos; 

- Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativo a rodovias, ruas, pontes e 

outras obras civis; 

- Orientar a construção, manutenção e reparo de obras civis; 

- Avaliar as condições requeridas para a obra; 

- Examinar as característica do terreno a ser utilizado para a obra; 

- Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, 

como:  carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de 

temperatura; 

- Elaborar projeto de construção, preparando plantas, especificações de obras, indicando 

tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários, efetuando um 

cálculo aproximado dos custos; 

- Acompanhar à medida em que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos 

prazos e dos padrões de segurança recomendados; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Engenheiro Sanitarista 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Engenharia Sanitária, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições:  

- Elaborar projetos, assim como executar e dirigir obras civis, próprias do Município ou 

realizadas por empreiteiros, relacionadas à construção, ampliação, manutenção e reparos 

de estradas, pontes, edificações e outras obras   públicas ou particulares, estudando 

características e especificações do projeto, preparando plantas, orçamentos de custo, 



 

técnica de execução e outras obras a fim de assegurar o cumprimento dos padrões de 

qualidade exigidos; 

- Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativo a rodovias, ruas, pontes e 

outras obras civis; 

- Orientar a construção, manutenção e reparo de obras civis; 

- Avaliar as condições requeridas para a obra; 

- Examinar as característica do terreno a ser utilizado para a obra; 

- Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, 

como:  carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de 

temperatura; 

- Elaborar projeto de construção, preparando plantas, especificações de obras, indicando 

tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários, efetuando um 

cálculo aproximado dos custos; 

- Acompanhar à medida em que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos 

prazos e dos padrões de segurança recomendados; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Especialista em Administração 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Administração de Empresas ou Administração Pública 

ou em Contabilidade, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Planejamento e orientação administrativa; 

- Supervisão, orientação e execução dos controles internos; 

- Cuidar do inventário dos bens móveis e imóveis; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Especialista em Finanças 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Contabilidade, com registro no Conselho de Classe 



 

Atribuições:  

- Prestar serviços de planejamento e orientação e execução das tarefas de controles 

bancários, emissão de cheques, com a devida provisão; 

- Execução, acompanhamento e controle das operações com linha direta junto aos 

estabelecimentos bancários; 

- Registros Contábeis, como lançamentos de receitas e despesas, conferências de 

recursos, conciliações e prestação de contas; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Extensionista Rural 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo, com especializante em Técnicas Agrícolas 

Atribuições:  

- Desenvolver atividades de assistência técnica agropecuária junto aos agricultores, dentro 

da área de sua competência; 

- Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima; 

- Efetuar estudos e experiências para melhorar a germinação de sementes, o crescimento 

das plantas e a adaptabilidade dos cultivares, o rendimento das colheitas e outras 

características dos cultivos agrícolas; 

- Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagens e condições climáticas 

sobre culturas agrícolas; 

- Determinar as técnicas de tratamento do solo e de exploração agrícola mais adequada a 

cada tipo de solo e clima; 

- Elaborar métodos de combate a ervas daninhas, enfermidades da lavoura, pragas e 

insetos; 

- Orientar os agricultores sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, épocas e 

sistema de plantio, custos dos cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Farmacêutico 



 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Farmácia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Executar tarefas relacionadas com a profissão no que se refere à assistência 

farmacêutica, responsabilizando-se pelas dispensação e orientação na distribuição e 

utilização de medicamentos. 

- Planejamento e padronização na escolha de medicamentos essenciais a nível regional, 

de acordo com o quadro nosológico e econômico local, incluindo as formas alternativas de 

terapia; 

- Planejamento de aquisição, armazenamento, controle de qualidade (prazo de validade, 

embalagem, modificação no aspecto físico, etc.), estoque, distribuição e dispensação de 

medicamentos, verificação da prescrição quanto à indicação, posologia, contraindicação, 

interação medicamentosa, duração do tratamento, orientações ao paciente quanto ao uso 

de medicamentos, posologia, conservação, efeitos colaterais, e outros; 

- Acompanhamento do paciente durante o tratamento e farmacovigilância dentro de um 

sistema de vigilância sanitária; 

- Assessoramento à equipe de saúde nas questões referentes à medicamentos, 

antissépticos, esterilizantes, saneamentos, detergentes e similares; 

- Participação/criação de núcleos de informações toxicológicas com fins preventivos e 

educacionais; 

- Participação integrada com os profissionais da saúde no acompanhamento de pacientes 

com infecções crônico-degenerativas e no planejamento nutricional para os pacientes; 

- Participação em programas que visem promover a saúde da comunidade, tais como 

saneamento básico, imunizações, educação em saúde, controle de natalidade, saúde da 

mulher, medidas preventivas, e outros. Desenvolvimento de estudos sobre a utilização do 

medicamento (perfil de consumo, automedicação, etc.); 

- Participação no estudo e desenvolvimento de formas de terapia como Homeopatia, 

Fitoterapia, e outros; 

- Participação no controle toxicológico, especialmente nos seus âmbitos ocupacional, 

ambiental, alimentar e de urgência; 

- Quanto às atividades do farmacêutico na atenção secundária: Manipulação de fórmulas 

farmacêuticas; 



 

- Acompanhamento de doenças infecciosas tais como DST, hanseníase, e outros; 

- Participação no treinamento do pessoal de saúde; 

- Levantamento epidemiológico dos resultados dos exames laboratoriais; 

- Relacionamento das Análises Clínicas com o medicamento, acompanhando os pacientes 

através de exames nas interações medicamentosas e exames laboratoriais; 

- Controle de qualidade de medicamentos; 

- Elaboração de formulário de medicamentos essenciais; 

- Na Farmácia Hospitalar, atuação no planejamento e administração, participação nas 

diversas comissões, acompanhamento de pacientes, implantação do sistema de dose 

unitária, e outros. Planejamento, coordenação e execução de pesquisa em saúde; 

- Atuar em áreas de caráter urgente como controle de endemias e prevenção de epidemias; 

- Em relação à responsabilidade pelos medicamentos e insumos, o farmacêutico deve 

prover: Pesquisa: o farmacêutico deve estar habilitado a planejar, coordenar e executar 

qualquer pesquisa na área de medicamentos e saúde em geral e sua viabilização, sob 

responsabilidade do Estado. Planejamento: Verificar onde estão as dificuldades e 

necessidades regionais, a fim de prover recursos para saná-los; 

- Estabelecer critérios de prioridade, no âmbito de comissões regionais integradas ao SUS, 

para a distribuição de recursos financeiros; 

- Elaborar uma Política Nacional de Medicamentos adequada à Política Nacional de Saúde 

através da descentralização da CEME, em órgãos regionais, mantendo uma coordenação 

nacional; 

- Participar de comissões regionais, sob coordenação nacional, compostas por 

farmacêuticos e outros profissionais de saúde, sendo o responsável pela sua coordenação; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Fiscal de Obras II 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  



 

- Executar atividades de fiscalização direcionadas para obras de construção civil, verificando 

se as mesmas estão sendo construídas de acordo com projeto aprovado, ou com a legislação 

pertinente à matéria; 

- Promover o cadastramento e a revisão cadastral dos imóveis nas áreas urbanas do 

Município; 

- Intimar, comunicar, embargar, autuar e multar as obras que não estiverem de acordo com 

os requisitos legais exigidos, especialmente as não previamente autorizadas ou licenciadas; 

- Fiscalizar os procedimentos relativos às posturas municipais, aplicando a legislação 

específica, inclusive multas; 

- Informar o andamento de processos e emitir parecer, sujeito a aprovação da Autoridade 

Superior; 

- Fazer cumprir as normas de segurança física das obras em andamento;   

- Efetuar vistorias para concessão de habite-se; 

- Proceder à inspeção e interdição de estabelecimento comercial, industrial e de 

prestação de serviços; 

- Zelar pelo fiel cumprimento das regras estabelecidas pelo Plano Diretor Municipal; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Fiscal de Posturas 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar atividades de fiscalização direcionadas à regularidade de atividades e condutas, 

verificando se as mesmas estão sendo exercias de acordo com a legislação pertinente à matéria; 

- Executar atividades de fiscalização direcionadas às posturas municipais, aplicando a legislação 

específica, inclusive multas.  

- Fiscalizar diretamente os estabelecimentos comerciais e de profissionais, sujeitos à 

regulamentação municipal de posturas, expedindo notificações, autuações e multas frente às 

irregularidades e ilegalidades encontradas, na forma fixada pela legislação do Município. 



 

- Intimar, comunicar, embargar, autuar e multar os contribuintes que não estiverem de acordo 

com os requisitos legais exigidos, especialmente as não previamente autorizadas ou 

licenciadas; 

- Informar o andamento de processos e emitir parecer, sujeito a aprovação da Autoridade 

Superior; 

- Fazer cumprir as normas de segurança física das atividades em execução no município;   

- Proceder à inspeção e interdição de estabelecimento comercial, industrial e de 

prestação de serviços; 

- Zelar pelo fiel cumprimento das regras estabelecidas pelo Plano Diretor Municipal e 

Código de Posturas; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

 

Cargo: Fiscal Fazendário 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar atividades de fiscalização direcionadas para as obrigações tributárias dos 

contribuintes para com o Município; 

- Fiscalizar diretamente os estabelecimentos comerciais e de profissionais,   sujeitos aos 

tributos municipais; 

-  Vistoriar livros, documentos,   com o arbitramento de valores na falta destes; 

- Expedir notificações, autuações e multas frente às irregularidades e ilegalidades 

encontradas,    na forma fixada pela legislação do Município; 

- Executar atividades relacionadas à auditoria e à fiscalização de tributos; 

- Verificar a regularidade de lançamento e recolhimento de tributos e taxas, incluindo o 

cumprimento de obrigações acessórias; 

- Examinar a autenticidade dos documentos em que se basearam os lançamentos 

efetuados pelo contribuinte; 



 

- Examinar a escrituração contábil e os documentos em que é baseada para apurar possível 

omissão de registro de operações tributáveis; 

- Efetuar diligências relacionadas com suas atribuições e proferir informações fiscais 

correspondentes; 

- Verificar a emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, inclusive por sistemas 

alternativos; 

- Verificar e apurar débitos não lançados total ou parcialmente nos documentos ou livros 

fiscais; 

- Verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte de contribuinte ou 

responsável, com ou sem estabelecimento, inscritos ou não, relativas a qualquer tributo 

municipal;  

- Apreender livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais; 

- Decidir quanto à inscrição, alteração, suspensão, reativação, baixa e cancelamento de 

inscrição no cadastro de contribuintes dos tributos; 

- Verificar e, se for o caso, exigir a apresentação de documentos relativos a informações 

econômico-fiscais; 

- Incinerar documentos fiscais não utilizados pelo contribuinte, quando for o caso; 

- Solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de terceiros, às 

pessoas e entidades mencionadas na legislação tributária; 

- Solicitar a apresentação em juízo dos livros, arquivos, documentos, papéis e efetivos 

comerciais ou fiscais; 

- Exigir do contribuinte ou responsável pela obrigação tributária, informações e 

comunicações escritas ou verbais, de interesse da administração fazendária; 

- Intimar o contribuinte ou responsável, para comparecer à repartição fazendária; 

- Requisitar o auxílio da força pública estadual ou federal, civil ou militar, quando vítima de 

embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou, em decorrência delas, quando 

seja necessário à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda que não 

se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 

- Fiscalizar, na rede bancária e nas cooperativas de crédito, a arrecadação de tributos; 

- Fiscalizar o descumprimento de obrigação tributária, mediante lançamento de ofício por 

notificação fiscal; 

- Proceder à apreensão de mercadorias comercializadas indevidamente ou sem licença; 



 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Fiscal Fazendário II 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Direito, Contabilidade ou Administração 

Atribuições:  

- Executar atividades de fiscalização direcionadas para as obrigações tributárias dos 

contribuintes para com o Município; 

- Fiscalizar diretamente os estabelecimentos comerciais e de profissionais,   sujeitos aos 

tributos municipais; 

-  Vistoriar livros, documentos,   com o arbitramento de valores na falta destes; 

- Expedir notificações, autuações e multas frente às irregularidades e ilegalidades 

encontradas,    na forma fixada pela legislação do Município; 

- Executar atividades relacionadas à auditoria e à fiscalização de tributos; 

- Verificar a regularidade de lançamento e recolhimento de tributos e taxas, incluindo o 

cumprimento de obrigações acessórias; 

- Examinar a autenticidade dos documentos em que se basearam os lançamentos 

efetuados pelo contribuinte; 

- Examinar a escrituração contábil e os documentos em que é baseada para apurar possível 

omissão de registro de operações tributáveis; 

- Efetuar diligências relacionadas com suas atribuições e proferir informações fiscais 

correspondentes; 

- Verificar a emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, inclusive por sistemas 

alternativos; 

- Verificar e apurar débitos não lançados total ou parcialmente nos documentos ou livros 

fiscais; 

- Verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte de contribuinte ou 

responsável, com ou sem estabelecimento, inscritos ou não, relativas a qualquer tributo 

municipal;  



 

- Apreender livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais; 

- Decidir quanto à inscrição, alteração, suspensão, reativação, baixa e cancelamento de 

inscrição no cadastro de contribuintes dos tributos; 

- Verificar e, se for o caso, exigir a apresentação de documentos relativos a informações 

econômico-fiscais; 

- Incinerar documentos fiscais não utilizados pelo contribuinte, quando for o caso; 

- Solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de terceiros, às 

pessoas e entidades mencionadas na legislação tributária; 

- Solicitar a apresentação em juízo dos livros, arquivos, documentos, papéis e efetivos 

comerciais ou fiscais; 

- Exigir do contribuinte ou responsável pela obrigação tributária, informações e 

comunicações escritas ou verbais, de interesse da administração fazendária; 

- Intimar o contribuinte ou responsável, para comparecer à repartição fazendária; 

- Requisitar o auxílio da força pública estadual ou federal, civil ou militar, quando vítima de 

embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou, em decorrência delas, quando 

seja necessário à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda que não 

se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 

- Fiscalizar, na rede bancária e nas cooperativas de crédito, a arrecadação de tributos; 

- Fiscalizar o descumprimento de obrigação tributária, mediante lançamento de ofício por 

notificação fiscal; 

- Proceder à apreensão de mercadorias comercializadas indevidamente ou sem licença; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Fiscal Procon 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Executar serviços de auditoria no mercado de consumo, efetuando diligências e vistorias, 

visando ao fiel cumprimento das legislações de proteção e defesa do consumidor; 



 

- Apurar denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas, de 

direito público ou privado, bem como consumidores individuais; 

- Efetuar ações de fiscalização em atendimento das reclamações, notadamente aquelas 

que necessitam de verificação in loco para a comprovação da possível prática infrativa; 

- Subsidiar com informações verídicas os processos de denúncias ou reclamações de 

consumidores, fiscalizando os estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de 

serviços (públicos e privados), bem como as condições de seus produtos;  

- Interditar estabelecimentos, de acordo com a legislação vigente, por decisão da autoridade 

administrativa do órgão de defesa do consumidor; 

- Notificar infratores, de acordo com a legislação vigente, solicitando a apresentação de 

documentos e/ou informações necessárias para a apuração de práticas infrativas contra a 

classe consumerista; 

- Lavrar Autos de Infração, de Apreensão e de Constatação, bem como notificações às 

empresas por infringências às normas previstas na legislação consumerista, ou ainda, 

conceder prazos para a resolução de irregularidades, por infringências às normas previstas 

na Legislação consumerista, ou para apuração de práticas infrativas contra os 

consumidores nos casos de constatação e notificação; 

- Orientar consumidores, produtores e prestadores de serviços sobre os fundamentos da 

relação de consumo, segundo os preceitos legais, visando subsidiá-los com informações 

pertinentes; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse do 

Município, por determinação superior. 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

Carga horária: 20hrs semanais 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Fisioterapia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Dar atendimento ao público na área de sua especialidade e outros serviços inerentes à 

sua formação e capacitação; 



 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; 

- Planejar, organizar e executar serviços gerais e específicos de fisioterapia;  

- Avaliar a elegibilidade do Iesionado para ser submetido ao tratamento proposto; 

- Fazer testes musculares, goniometria, perimetria, pesquisa de reflexos normais e 

patológicos, provas de esforço e sobrecarga para identificar a incapacidade do paciente; 

- Elaborar plano de tratamento, orientando a família e o paciente no acompanhamento 

domiciliar; 

- Orientar, treinar o manuseio de aparelho e supervisionar na execução do plano de 

tratamento; 

- Reavaliar o paciente para conotar recuperação, fazendo a integração médico/paciente 

através de sugestões, alterações na conduta de tratamento e encaminhamento para alta 

definitiva; 

- Fazer estudos de caso junto à equipe técnica para definir melhor atuação para integração 

do indivíduo na sociedade; 

- Promover cursos internos de atualização para técnicos e agentes; 

- Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, 

documentos, laudos e pareceres; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos.  

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

Carga horária: 20hrs semanais 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Fisioterapia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Dar atendimento ao público na forma segundo sua formação e capacitação profissional; 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; 

- Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 

audiometria, impedanciometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o 

plano terapêutico ou de treinamento; 

- Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações 

necessárias; 



 

- Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação 

fonoaudióloga, elaborando relatórios para complementar o diagnóstico; 

- Programar, desenvolver e orientar o treinamento de voz, fala, expressão do pensamento 

verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado, orientando e fazendo 

demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, 

de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o 

paciente; 

- Opinar quanto à possibilidade fonatória e auditiva do paciente, fazendo exames e 

empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou 

escolar; 

- Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em 

suas formas de expressão e audição; 

- Participar e/ou elaborar projetos de pesquisa sobre assuntos ligados à fonoaudiologia; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatório de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos.  

 

Cargo: Guarda Patrimonial 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

-  Proteger os bens e instalações do patrimônio público do Município de Balneário Piçarras; 

- Vigiar, monitorar e fazer rondas nos prédios públicos da administração pública direta e 

indireta, utilizando diretamente a tecnologia oferecida pelo Município; 

-  Auxiliar nas ações de defesa civil sempre que em risco   bens, serviços   e instalações 

municipais, em situações excepcionais; 

-   Auxiliar, permanentemente, o   exercício   da fiscalização municipal sempre que em risco 

bens, serviços e instalações municipais e, temporariamente, diante de situações 

excepcionais; 

-  Orientar e proteger física e moralmente os agentes públicos e os usuários dos serviços 

públicos.  



 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos.  

 

 

Cargo: Mecânico 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições:  

- Efetuar manutenção, revisão geral ou recuperação em peças de conjuntos nos veículos de 

transporte, tratores e máquinas de terraplanagem; 

- Marter operacionalmente em condições de trabalho todos os veículos do Município; 

- Executar manutenção em partes elétricas dos veículos e mecânicas; 

- Montar e desmontar os sistemas de suspensão, freios e embreagens dos veículos; 

- Lubrificar e substituir peças e conjuntos parciais; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Médico 

Carga horária: 10hrs semanais 

Carga horária: 20hrs semanais 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Medicina, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível; 

- Encaminhar o paciente a tratamento especializado quando as circunstâncias assim 

exigirem; 

- Prestar outros serviços de sua especialidade e inerentes a sua profissão definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde; 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde;  

- Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos 

de medicina terapêutica e preventiva à comunidade;  

- Requisitar exames complementares; 



 

 - Analisar e interpretar resultados de exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, 

comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; 

- Prescrever medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração; 

- Manter registro legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, 

tratamento e evolução da doença;  

- Emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações 

legais;  

- Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas;  

- Participar de ações de promoção e prevenção na comunidade;  

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Médico Psiquiatra 

Carga horária: 20hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Medicina, Especialista em Psiquiatria, com registro no 

Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Trabalhar em equipe multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico 

do serviço; 

- Realizar atendimento na área de psiquiatria; 

- Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa, realizar atendimentos, exames, 

diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; 

Realizar atendimentos individuais, em grupos e visitas domiciliares; 

Promover e participar de ações intersetoriais e matriciamento com as Equipes de Saúde da 

Família ou Atenção Básica, favorecendo o trabalho em rede.  

Atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível; 

- Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo e área; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 



 

Cargo: Médico Veterinário 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Medicina Veterinária, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições:  

- Prestar assistência técnica veterinária junto aos produtores e outros segundo programa da 

Secretaria Municipal a que se subordina; 

- Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 

aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, visando assegurar a sanidade do rebanho, 

a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade; 

- Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica 

relacionada com a pecuária e a saúde pública para favorecer a sanidade e a produtividade 

do rebanho; 

- Elaborar, executar e acompanhar projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, 

prestando assessoramento, assistência e orientação; 

- Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames 

clínicos e de laboratório; 

- Promover o melhoramento do gado procedendo à inseminação artificial, orientando a 

seleção das espécies mais convenientes a cada região e fixando os caracteres mais 

vantajosos; 

- Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as 

rações; 

- Efetuar o controle sanitário da produção animal destinada à indústria; 

- Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento 

e comercialização dos produtos de origem animal; 

- Desenvolver programas de pesca e piscicultura, orientando sobre a captura de peixes, 

conservação e industrialização dos mesmos; 

- Proceder ao controle das zoonoses, efetivando levantamento de dados, avaliação 

epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa; 

- Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, 

experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório; 



 

- Desempenhar a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, 

acidentes e exames técnicos em questões judiciais; 

- Executar perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos 

animais isentos nas exposições pecuárias; 

- Desenvolver estudos e aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de 

animais transmissíveis ao homem; 

- Proceder à padronização e à classificação dos produtos de origem animal; 

- Participar dos exames dos animais para efeito de inscrição nas sociedades de registros 

genealógicos; 

- Realizar pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia e à zootecnia, bem 

como à bromatologia animal em especial; 

- Participar do planejamento e execução da educação rural; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência’ 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Merendeira 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental Completo e Experiência como cozinheira 

Atribuições:  

- Fazer a merenda, diversificando-a sempre que necessário; 

- Preparar a merenda de acordo com o cardápio elaborado por nutricionista;  

- Preparar e servir a merenda controlando-a quantitativa e qualitativamente; 

- Informar ao responsável a necessidade de reposição de estoques; 

- Conservar o local de preparação da merenda em boas condições de trabalho procedendo 

a limpeza e arrumação; 

- Respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho; 

- Zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 



 

Cargo: Monitor da Educação 

Carga horária: 20hrs semanais 

Carga horária: 30hrs semanais 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

- Auxiliar nas atividades educativas de turmas de creche; 

- Auxiliar o professor nas atividades pedagógicas e recreativas; 

- Assumir e zelar pela higiene, troca, saúde, alimentação e segurança das crianças; 

- Assumir a recepção e/ou entrega das crianças no ambiente educativo da creche; 

- Registrar e dar encaminhamentos às informações dos pais ou responsáveis pelas 

crianças, inclusive, sobre dietas alimentares temporárias ou, sobre o estado geral de saúde 

e a possível administração de medicamentos, desde que haja apresentação de receita 

médica com a orientação para a prescrição e administração dos remédios; 

- Realizar atividades recreativas em consonância com a atividade pedagógica do 

planejamento docente; 

- Colaborar com a professora regente na elaboração de diagnósticos e pareceres 

avaliativos das crianças, individualmente, ou da turma de maneira geral; 

- Informar a professora regente e a direção da unidade escolar sobre qualquer 

irregularidade no ambiente escolar ou alteração no estado geral de saúde das crianças para 

que se tomem providências imediatas; 

- Responsabilizar-se por informar os pais ou responsáveis sobre qualquer situação ocorrida 

com as crianças no momento da entrega; 

- Observar diariamente o estado de saúde das crianças, verificando temperatura corporal, 

aspectos gerais, além de outros indicadores e, caso identificada alguma anormalidade, 

comunicar à professora e/ou direção; 

- Ministrar, de acordo com prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam 

conhecimentos especializados; 

- Utilizar, quando necessário, ações de primeiros socorros; 

- Acompanhar e cuidar dos menores durante a permanência na creche, proporcionando-

lhes um ambiente tranquilo, afetuoso e seguro; 



 

- Observar e cumprir os horários, as normas e as recomendações determinadas pela 

Secretaria Municipal de Educação; 

- Colaborar e participar das promoções e eventos comemorativos e demais atividades 

extras promovidas na instituição; 

- Zelar pelo material, equipamentos e brinquedos existentes na instituição; 

- Auxiliar na adaptação das crianças; 

- Auxiliar na alimentação das crianças e garantir o cardápio com restrições, se houver 

indicação médica para a realização desse procedimento; 

- Orientar e acompanhar o descanso das crianças no intervalo entre os períodos de 

atendimento pedagógico; 

- Desenvolver atividades recreativas com as crianças priorizando brincadeiras individuais e 

coletivas que permitam o desenvolvimento infantil em cada uma das idades atendidas; 

- Organizar o material pedagógico e de consumo da sala de aula, informando estoque e 

orientando o professor a solicitar aqueles com necessidade de reposição; 

- Acompanhar as crianças em atividades extra sala, para desenvolvimento das atividades 

pedagógicas ou de atividades extraordinárias organizadas pela unidade escolar; 

- Participar das formações propostas pela Secretaria Municipal de Educação; 

- Seguir a orientação do professor de sala, da direção da instituição, coordenação e 

supervisão da educação infantil; 

- Participar das reuniões realizadas pela direção da instituição e da Secretaria Municipal de 

Educação; 

- Conhecer e aplicar o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar da instituição no 

que couber ao seu cargo; 

- Participar da elaboração/atualização do Projeto Político Pedagógico da instituição; 

- Buscar atualização constante; 

- Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e os demais 

profissionais da instituição; e 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Motorista  



 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Médio Completo, com carteira de motorista categoria “D” 

Atribuições:  

- Dirigir e conservar veículos em geral utilizados no transporte de passageiros, doentes, 

cargas em geral, de acordo com os itinerários e instruções específicas.  

- Dirigir caminhões e veículos pesados em serviços de obras em geral; 

- Conduzir ambulâncias por via rodoviária; 

- Observar a forma de condução em emergência, sempre que for configurada esta 

necessidade, em conformidade com o disposto no Código Brasileiro de Trânsito para estas 

situações; 

- Zelar pela manutenção do veículo, observando a carroceria e testando freios, comandos, 

para certificar-se das boas condições de funcionamento; 

- Vistoriar regularmente o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, 

água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições 

funcionamento; 

- Comunicar ao setor competente eventuais falhas e solicitando reparos para assegurar seu 

perfeito estado;  

- Responsabilizar-se pela entrega do veículo ao próximo condutor em perfeito estado de 

utilização do mesmo; 

- Conduzir veículos e realizar tarefas similares relacionadas com o transporte de carga por 

via rodoviária; 

- Vistoriar o veículo, observando a carroceria e testando freios, comandos, para certificar-

se de suas condições de funcionamento; 

- Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo do 

cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições funcionamento; 

- Examinar as ordens de serviço, verificando os locais onde serão recolhidas e 

desembarcadas as cargas e passageiros; 

- Movimentar o veículo, manipulando seus comandos e observando o fluxo do trânsito e a 

sinalização para conduzi-los aos locais de carga e descarga; 

- Controlar as cargas e descargas comparando-as com os documentos de recebimento ou 

entrega de cargas, ordens de tráfego; 



 

- Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos para 

assegurar seu perfeito estado; 

- Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir a 

manutenção e o abastecimento do mês; 

- Verificar as ordens de serviço e tráfego, o itinerário a ser seguido, os horários e o número 

de viagens a ser cumprido;  

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Naturólogo 

Carga horária: 20hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Naturologia Aplicada, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições:  

- Realizar atendimento terapêutico em pacientes, clientes e praticantes utilizando 

programas, métodos e técnicas específicas de arte terapia, musicoterapia, equoterapia e 

naturologia; 

- Atuar na orientação de pacientes, interagentes, clientes, praticantes, familiares e 

cuidadores; 

- Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 

- Exercem atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos 

específicos, organização e participação em eventos científicos; 

- Contribuir, em âmbito municipal, para a implantação da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Nutricionista 

Carga horária: 30hrs semanais 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Nutrição, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  



 

- Atender ao público nas atribuições inerentes à profissão, auxiliando nos programas 

estabelecidos pela Secretaria, ou em convênio com órgãos e entidades públicas; 

- Planejar, coordenar e supervisionar serviços e programas de nutrição clínica, 

ambulatorial, administração de serviços de alimentação, saúde pública e educação; 

- Estabelecer normas e diretrizes administrativas dentro do serviço de nutrição; 

- Planejar, acompanhar e executar programas de nutrição na área de saúde pública; 

- Proceder ao planejamento e à elaboração de cardápios para dietas normais e especiais 

desde a política de compras, abastecimento, preparo e distribuição; 

- Proceder ao cálculo de dietas especiais; 

- Elaborar mapa dietético de acordo com a prescrição médica, patologia, dados pessoais 

e laboratoriais do paciente’ 

- Orientar pacientes e familiares sobre a necessidade da observância da dieta’ 

- Fazer avaliação nutricional; 

- Participar de comissões e grupos de trabalho técnico-científicos; 

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

- Atuar na fiscalização e orientação da compra de alimentos, elaboração e sua 

distribuição; 

- Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Odontólogo 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Odontologia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições: 

- Dar atendimento ao público, realizando extrações, restaurações, curativos, curetagens, 

cimentação e protética, polimento, proteção pulpar e outros   serviços inerentes à sua 

profissão;  

- Executar serviços de radiologia e radiografia periapicais. 

- Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços 

odontossanitários; 



 

- Promover e participar de programas de educação e prevenção das doenças 

bucodentárias, e esclarecer métodos eficazes para evitá-las. 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde;  

- Aconselhar aos pacientes os cuidados de higiene, para orientá-los na proteção dos dentes 

e gengivas;  

- Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

verificar a presença de cáries e outras afecções, determinando-lhes a extensão e a 

profundidade;  

- Extrair raízes e dentes, utilizando boticões e outros instrumentos especiais para prevenir 

infecções normais;  

- Participar de ações de promoção e prevenção da saúde na comunidade;  

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Oficial de Manutenção e Conservação 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4ª. Série) 

Atribuições:  

- Executar trabalhos de pintura, carpintaria, marcenaria, alvenaria, corte de pedras, 

pavimentação de ruas  e estradas com  paralelepípedos ou  lajotas,     bem  como 

recuperação de ruas e estradas pavimentadas e outros serviços na manutenção de 

móveis, imóveis e instalações de propriedade do Município. 

 

 

Cargo: Operador de Máquinas 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Ensino Fundamental Completo, carteira de habilitação específica 

Atribuições:  

- Operar tratores agrícolas nos trabalhos de preparo do solo para plantio; 

- Operar  motoniveladoras,     tratores  e  máquinas  de  terraplanagem   na   abertura, 

conservação e limpeza das vias públicas, compactação do solo e abertura de valas; 



 

- Operar veículos motorizados especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de 

limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, rolo-compactador, 

máquinas agrícolas, tratores e outros;  

- Operar veículos motorizados, tais como: motoniveladoras, carregadeiras e tratores de 

esteira;  

- Executar nivelamento de ruas, estradas e terraplanagem; abrir valetas; auxiliar no 

conserto de máquinas;  

- Lavrar e discar terras, obedecendo às curvas de níveis;  

- Cortar taludes;  

- Proceder a escavações; 

-  Realizar transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes;  

- Cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; 

atender às normas de trânsito;  

- Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água e outros; 

- Operar máquinas para aprofundar ou alargar leitos de rios, riachos e córrego canal; 

- Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos; 

- Operar máquinas para estender camadas de terra, areia, asfalto ou brita; 

- Recolher o equipamento após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para 

permitir a manutenção e o abastecimento do mesmo;  

- Verificar as ordens de serviço e tráfego, o itinerário a ser seguido e os horários e o 

número de viagens a ser cumprido; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Pedagogo  

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Pedagogia 

Atribuições:  

- O pedagogo é profissional necessário na assistência social, tendo neste contexto, nas 

suas atuações em equipe operativa na proteção social básica ou especial em serviços, 



 

programas, projetos, benefícios, assessoramento e defesa e garantia de direitos 

socioassistenciais e em equipe de gestão e vigilância socioassistencial; 

- Atuar junto a educandos/socioeducandos, educadores e famílias no tocante a orientação, 

assessoria, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e desenvolvimento 

de habilidades didático-pedagógicas; 

- Busca ativa; 

- Visita as famílias; 

- Acompanhamento do rendimento escolar; 

- Acompanhamento da frequência nos serviços; 

- Acompanhamento ao planejamento pedagógico com os educadores sociais; 

- Promover capacitação continuada para Educadores Sociais; 

- Atividades grupais; 

- Reuniões com as famílias; 

- Palestra para divulgação dos serviços; 

- Elaboração de material gráfico e didático; 

- Outras atividades afins com a equipe técnica; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Pedagogo CAPS 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Pedagogia 

Atribuições:  

- Acompanhar o desenvolvimento biopsicossocial no que se refere ao processo pedagógico 

dos usuários atendidos no CAPS, bem como estimular o desenvolvimento das 

potencialidades de cada um deles;  

- Avaliar resultados quanto ao processo educativo dos usuários e promover intervenções 

didáticas que o favoreçam; 

- Realizar orientação às famílias no que se refere ao modelo Assistencial de Saúde Mental;  

- Realizar oficinas terapêuticas dentro da proposta de reabilitação psicossocial do CAPS; 

- Realizar atendimentos na modalidade de grupo operativo para usuários do CAPS; 



 

- Elaborar projeto terapêutico individual dos portadores de sofrimento mental junto à equipe 

multiprofissional, de acordo com reunião específica para discussão do mesmo;  

- Participar da elaboração de planos, programas e projetos voltados para a melhoria do 

Serviço de Saúde Mental; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Pedagogo FMAS 

Carga horária: 30hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Pedagogia 

Atribuições:  

- O pedagogo é profissional necessário na assistência social, tendo neste contexto, nas 

suas atuações em equipe operativa na proteção social básica ou especial em serviços, 

programas, projetos, benefícios, assessoramento e defesa e garantia de direitos 

socioassistenciais e em equipe de gestão e vigilância socioassistencial; 

- Atuar junto a educandos/socioeducandos, educadores e famílias no tocante a orientação, 

assessoria, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e desenvolvimento 

de habilidades didático-pedagógicas; 

- Busca ativa; 

- Visita as famílias; 

- Acompanhamento do rendimento escolar; 

- Acompanhamento da frequência nos serviços; 

- Acompanhamento ao planejamento pedagógico com os educadores sociais; 

- Promover capacitação continuada para Educadores Sociais; 

- Atividades grupais; 

- Reuniões com as famílias; 

- Palestra para divulgação dos serviços; 

- Elaboração de material gráfico e didático; 

- Outras atividades afins com a equipe técnica; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 



 

 

 

Cargo: Procurador do Município 

Carga horária: 40hrs semanais 

Requisito: Formação Superior em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB 

Atribuições:  

- Desenvolver serviços jurídicos administrativos e judiciais; 

- Elaborar pareceres, petições; recursos e outras peças jurídicas de interesse processual 

administrativo ou judicial; 

- Participar de audiências, atendendo pessoas ligadas a processos e diligenciando segundo 

determinação da Procuradoria Jurídica do Município, especificamente quando se tratar de 

matéria de assistência jurídica a necessitados; 

- Programar, organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas com o 

assessoramento jurídico em geral; 

- Lavrar e analisar contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação, termos 

de fomentos e seus respectivos aditivos; 

- Representar o Município em Juízo e fora dele, sempre que necessitar a presença de 

advogado; 

- Assistir as ações movidas por servidores ou ex-servidores públicos; 

- Propor e contestar ações em geral; 

- Acompanhar as publicações de natureza jurídica, especialmente as ligadas às atividades 

do órgão; 

- Elaborar projetos de leis, decretos, resoluções, regulamentos, portarias e demais atos 

administrativos; 

- Organizar e manter atualizada a coletânea de leis e decretos, bem como o depositório da 

jurisprudência jurídica e administrativa, especialmente as ligadas ao órgão; 

- Elaborar exposição de motivos que exijam atenção especializada do profissional; 

- Participar de comissões de sindicâncias e disciplinares; 

- Exercer outras atividades compatíveis com a sua formação jurídica, previstas em lei, 

regulamento ou por determinação de superior hierárquico.  

 



 

 

Cargo: Professor de Artes  

Carga horária: 20hrs semanais  

Requisito: Ensino Médio Completo, com curso Técnico em área específica 

Atribuições:  

- Ministrar cursos para pessoas carentes, objetivando melhoria da renda familiar e 

possível inserção no mercado de trabalho. 

 

Cargo: Professor de Costura  

Carga horária: 20hrs semanais  

Requisito: Ensino Médio Completo, com curso Técnico em área específica 

Atribuições:  

- Ministrar cursos para pessoas carentes, objetivando melhoria da renda familiar e 

possível inserção no mercado de trabalho. 

  

Cargo: Psicólogo  

Carga horária: 20hrs semanais  

Carga horária: 30hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Psicologia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Dar atendimento ao público  na forma disciplinada pela Secretaria Municipal, na área de 

sua especialidade e outros serviços inerentes à sua formação   e capacitação profissional; 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde;  

- Desenvolver serviços relacionados à problemática pessoal, educacional e organizacional 

e a estudos clínicos individuais e coletivos;  

- Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos 

indivíduos;  

- Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento e seleção de pessoal e de 

orientação profissional, bem como a avaliação desses processos para controle de sua 

validade;  

- Realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação;  

- Desenvolver trabalhos de clínica psicológica;  



 

- Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, 

análise e implantação de programas e projetos;  

- Prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza psicológica;  

- Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;  

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Psicólogo CAPS 

Carga horária: 30hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Psicologia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Atender individualmente e em grupo os pacientes da CAPS, aplicando as técnicas 

inerentes à profissão;  

- Efetuar avaliações psicológicas e praticar tarefas afins;  

- Dirigir equipes de saúde e de assistência psicossocial individual e grupal;  

- Fazer psicodiagnósticos; 

- Solicitar avaliações de outros profissionais;  

- Prestar atendimento em crises a todos os implicados nos espaços onde ocorrem;  

- Realizar visitas e consultas domiciliares;  

- Acompanhar internações domiciliares e hospitalares;  

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Psicólogo FMAS 

Carga horária: 30hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Psicologia, com registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  



 

- Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, individual ou em grupo, 

identificando as necessidades e ofertando orientações a indivíduos e famílias, 

fundamentados em pressupostos teórico-metodológicos, ético-políticos e legais; 

- Articular serviços e recursos para atendimento, fornecer informações e promover 

encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos usuários do CRAS; 

- Produzir relatórios e documentos necessários ao serviço e demais instrumentos técnico-

operativos; 

- Realizar monitoramento e avaliação do serviço; 

- Desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que 

visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária; 

- Mediar processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; 

- Realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao 

CRAS; 

- Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; 

- Prestar assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; 

- Promover o acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 

- Promover a alimentação de sistemas de informação, registro das ações desenvolvidas e 

planejamento do trabalho de forma coletiva; 

- Promover articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 

abrangência; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Psicopedagogo  

Carga horária: 40hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Pedagogia, com Especialização em Psicopedagogia 

Atribuições:  

- Realizar anamnese com os pais ou responsáveis; 

- Realizar avaliação e diagnóstico psicopedagógico; 

- Auxiliar a equipe escolar a fim de realizar avaliação e diagnóstico institucional de situações 

de ensino-aprendizagem relacionadas à sua área de conhecimento; 



 

- Elaborar, acompanhar e executar projetos educacionais que contribuam para o 

desenvolvimento de habilidades e competências dos professores e alunos visando à 

otimização do processo ensino-aprendizagem; 

- Participar do processo avaliativo do aluno juntamente com o professor de sala de aula; 

- Propor estratégias pedagógicas para as necessidades educativas apresentadas pelos 

alunos do programa; 

- Promover a formação continuada dos profissionais da educação; 

- Sensibilizar e capacitar professores, alunos e familiares para a utilização de estratégias 

que possam favorecer a universalização do acesso ao ambiente escolar, o aprendizado e 

a inclusão escolar e social; 

- Participar de discussões em equipe sobre os casos clínicos; 

- Redigir parecer sobre a avaliação e/ou o acompanhamento do aluno; 

- Promover oficinas com grupos de pais ou responsáveis dos alunos que frequentam o 

Programa para orientá-los cotidianamente sobre a atuação e evolução dos alunos, bem 

como, auxiliá-los na melhor forma de proceder com os alunos; 

- Oferecer suporte aos professores e sugerir atividades para a sala de aula; 

- Promover a socialização e autoconfiança dos alunos; 

- Promover a aprendizagem dos alunos; 

- Encaminhar o aluno ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações 

necessárias; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

Carga horária: 30hrs semanais 

Carga horária: 40hrs semanais  

Requisito: Ensino Médio Completo, com curso técnico em enfermagem, com registro no 

Conselho de Classe 

Atribuições:  



 

- Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho 

de enfermagem em grau auxiliar; 

-  Participar no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 

participar da programação da assistência de enfermagem;  

- Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; 

- Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;  

- Participar da equipe de saúde; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem CAPS 

Carga horária: 40hrs semanais  

Requisito: Ensino Médio Completo, com curso técnico em enfermagem, com registro no 

Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Ministrar cuidados de enfermagem aos usuários do CAPS, tais como administrar 

medicamentos, assisti-los nas atividades da vida cotidiana dentro do ambiente do CAPS; 

- Realizar visitas domiciliares e medicação supervisionada;  

- Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 
 
Cargo: Técnico em Raios-X 

Carga horária: 24hrs semanais  

Requisito: Ensino Médio Completo, com curso técnico em Radiologia, com registro no 

Conselho de Classe 

Atribuições:  
 
- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde;  

- Receber e posicionar o paciente que irá submeter-se a exame radiológico; 

- Fazer o protocolo de preparo para o início e término das atividades;  



 

- Executar os procedimentos de acordo com as especificidades da ficha técnica e a rotina 

do atendimento;  

- Registrar na ficha técnica todas as particularidades do tratamento; 

-  Operar os equipamentos, de acordo com os critérios técnicos;  

- Usar os EPIs sempre que for executar algum procedimento com equipamento; 

- Manter sempre em ordem os aparelhos;  

- Transportar os pacientes para realizar os exames de radiologia; 

- Executar os seguintes exames: de crânio e face, esqueleto torácico/ membro superior, 

bacia e membros inferiores, órgãos internos do tórax, aparelho digestivo, aparelho gênito-

urinário, outros exames diversos, quais sejam tomografia computadorizada, abreugrafias, 

raio x dentários, radiografia digital, ressonância magnética, unidades de hemodinâmicas; 

- Cumprir as resoluções determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

Carga horária: 40hrs semanais  

Requisito: Ensino Médio Completo, com curso técnico em Segurança do Trabalho, com 

registro no Conselho de Classe 

Atribuições:  

- Realizar serviços de prevencionista, promovendo mudanças em relação às aplicações 

tecnológicas que determinam a melhoria das condições de trabalho, da produtividade e da 

qualidade de vida dos trabalhadores; 

- Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento 

ou por determinação de superiores hierárquicos. 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Carga horária: 30hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Terapia Ocupacional, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições: 



 

- Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; 

- Realizar o tratamento e reabilitação da saúde, nas mais diversas áreas como: saúde 

Mental/Psiquiatria;  

- Gerontologia - estudo dos fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados 

ao envelhecimento do ser humano;  

- Desenvolvimento Infantil e Saúde Física do Adulto; 

- Exercem atividades em unidades de saúde, centros de convivência, ambulatórios, 

hospitais-dia, instituições gerais e especializadas, creches, centros de reabilitação, 

domicílios e outros; 

- Realizar supervisão, coordenação, programação ou execuções especializadas, 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 atendimentos apropriadas, 

atua em extrema colaboração com os demais profissionais, além de realizar outras 

atividades inerentes ao cargo; 

- Executar outras atividades inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 

hierárquicos. 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional CAPS 

Carga horária: 30hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Terapia Ocupacional, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições: 

- Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas;  

- Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes;  

- Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do 

indivíduo;  

- Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros;  

- Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo;  

- Atender individualmente e em grupos os pacientes, aplicando as técnicas inerentes à 

profissão; 



 

- Executar outras atividades inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 

hierárquicos. 

 

Cargo: Turismólogo 

Carga horária: 40hrs semanais  

Requisito: Formação Superior em Turismo e Hotelaria, com registro no Conselho de 

Classe 

Atribuições: 

- Elaborar políticas de Turismo municipais, estaduais, nacionais, internacionais, 

transregionais e transnacionais. 

- Elaborar o planejamento do espaço turístico; 

- Analisar e elaborar planos para o desenvolvimento do turismo de uma forma consciente; 

baseando-se em fatores sociais, culturais e econômicos presentes em cada região; 

- Elaborar e coordenar trabalhos técnicos, estudos, pesquisas e projetos em diferentes 

áreas do turismo; 

- Coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas vocacionadas 

para o turismo; 

- Coordenar áreas e atividades de lazer para o público em geral; 

- Coordenar e orientar projetos de treinamento e/ou aperfeiçoamento de pessoal, em nível 

técnico ou de prestação de serviços, além de planejar e organizar eventos e viagens; 

- Executar outras atividades inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 

hierárquicos. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADticas_de_Turismo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_do_turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eventos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viagens
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